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Περίληψη 
 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία αποσκοπεί να ερευνήσει τη σχέση της μουσικής 

ακουστικότητας, της φωνημικής ολοκλήρωσης, διάκρισης  και  ανάλυσης παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης. Η φωνημική ολοκλήρωση, διάκριση  και  ανάλυση συνθέτουν τη φωνημική 

επίγνωση, μια λειτουργία απαραίτητη για την πρώτη ανάγνωση των παιδιών (Τζουριάδου, 

2008). Ουσιαστικά η έρευνα μελετά τη σχέση της μουσικής ακουστικότητας με τη 

φωνημική επίγνωση,  και  εξετάζει τη σχέση αυτή σε παιδιά της πρώτης  και  δεύτερης 

σχολικής τάξης.  Στην έρευνα αυτή ερευνήσαμε τη σχέση της ρυθμικής, μελωδικής και  

συνολικής μουσικής ακουστικότητας με τη κάθε λειτουργία ξεχωριστά  και  σε κάθε τάξη 

ξεχωριστά, με σκοπό να αναδείξει μια  καινούργια κατεύθυνση για το σχεδιασμό 

αναπτυξιακών προγραμμάτων των παιδιών με αναγνωστικές δυσκολίες. 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 30 παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 15 από αυτά φοιτούσαν 

στις τάξεις της Α’  και  τα άλλα 15 στις τάξεις της Β’ Δημοτικού.  Τα εργαλεία συλλογής 

δεδομένων είναι οι «Στοιχειώδεις Μετρήσεις της Μουσικής Ακουστικότητας»  και  το 

ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας Λ-α-Τ-ω.  

 

 

Λέξεις-κλειδιά: μουσική ακουστικότητα, φωνημική επίγνωση, φωνημική ολοκλήρωση, 

διάκριση, ανάλυση, τυπική ανάπτυξη 
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Abstract 
 

This particular research is aimed to investigate the relationship between music audiation, 

phonemic integration, discrimination and analysis of typical developing children. The 

phonemic completion, discrimination and analysis compose the phonemic awareness, a 

function necessary for the first reading of the children (Tzouriadou, 2008). Basically, the 

research investigates the relationship between music audiation and phonemic awareness, 

and examines this relationship in children of the first and second grade. In this research we 

explored the relationship between rhythmic, melodic and total music audiation with each 

function  and  in each school grade separately, in order to show a new direction to the 

planning of developmental programs for children with reading difficulties.  

In the research 30 typical developing children were involved in total, 15 of them were 

studying in the first grade and the other 15 in the second grade. The data collection tools 

used were the test “Primary Measures of Music Audiation” and the psychometric criteria 

Λ-α-Τ-ω.  

 

 
Key-words: music audiation, phonemic awareness, phonemic completion, discrimination, 

analysis, typical development 
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Πρόλογος 
 

Η διπλωματική εργασία με τίτλο «Η σχέση της μουσικής ακουστικότητας, της 

φωνημικής ολοκλήρωσης, διάκρισης  και  ανάλυσης μαθητών Α  και  Β δημοτικού» 

αποτελεί δημιούργημα της προσωπικής μακροχρόνιας ενασχόλησης  με την επιστήμη της 

μουσικής.  

Ως προπτυχιακή φοιτήτρια της Μουσικολογίας του Αριστοτελείου ανέπτυξα 

έντονο ενδιαφέρον για τη σχέση της μουσικής με τον κλάδο της γλωσσολογίας. Έτσι, 

αποφάσισα να ερευνήσω τη σχέση της τονικής  και  της ρυθμικής ακουστικότητας με τη 

φωνημική επίγνωση, μια συγκεκριμένη λειτουργία της φωνολογικής επίγνωσης του 

ατόμου που έχει αποδειχθεί πως σχετίζεται με την αναγνωστική λειτουργία.  

Ελπίζω η εργασία μου να δώσει μια  καινούργια κατεύθυνση στον ερευνητικό 

χώρο  και  να συμβάλλει στην μετέπειτα μελέτη της σχέσης της μουσικής ακουστικότητας 

με την φωνημική επίγνωση  και  την ανάγνωση. Ο σκοπός της εργασίας είναι η εξέταση 

της  αλληλεπίδρασης της μουσικής ακουστικότητας με τις λειτουργίες που είναι 

σημαντικές για την ανάγνωση και η ένταξή της σε προγράμματα αντιμετώπισης 

αναγνωστικών δυσκολιών.  

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διατριβής, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 

την επιβλέπουσα της εργασίας κα Λευκοθέα Καρτασίδου για την συνεχή καθοδήγηση  και  

βοήθεια, τους διευθυντές των σχολείων, τους γονείς  και  τα παιδιά για την υποστήριξη  

και  τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Τέλος, θα ήθελα ακόμα να αναφέρω πως υπάρχει 

άδεια διεξαγωγής της έρευνας από το Υπουργείο Παιδείας.  
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Εισαγωγή 
 

Από τους πρώτους μήνες της ζωής, ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να ξεχωρίζει  

και  να διακρίνει τον ήχο των φθόγγων στον προφορικό λόγο. Κατά τον Patel (2008), 

γεννιόμαστε σε έναν κόσμο που αποτελείται από δυο κυρίαρχα ηχητικά συστήματα, το 

γλωσσικό  και  το μουσικό. Η μουσική  και  ο λόγος είναι δυο μη διακριτά συστήματα, 

αποτελούν σύνολα από μικρά στοιχεία λόγους  και  μουσικούς τόνους που συνδυάζονται  

και  δημιουργούν δομές με έντονα νοηματικό περιεχόμενο. 

Η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσεται στον άνθρωπο είναι αυτή της ακοής, η οποία 

ολοκληρώνεται στον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της κύησης. Η μουσική υπάρχει στους 

ανθρώπους όσο  και  η γλώσσα, ενώ δεν γνωρίζουμε πότε  και  που πρωτοεμφανίστηκε η 

μουσική (Perets, 2006). Η μουσική ενυπάρχει από τη γέννησή μας, μιας  και  τα βρέφη 

είναι σε θέση να παρακολουθούν τόσο τον τόνο της φωνής όσο  και  τα γλωσσικά 

πρότυπα, ακόμα  και  μέσα από περίπλοκα ακουστικά σήματα (Gerken & Aslin, 2005). 

Στην παρούσα εργασία επιλέχθηκαν συγκεκριμένες λειτουργίες της γλώσσας  και  

της μουσικής για να μελετήσουμε την σχέση τους σε παιδιά Α’  και  Β’ Δημοτικού. Με 

την ήδη αποδεδειγμένη θεωρία της σχέσης της φωνημικής επίγνωσης με την ανάγνωση 

από άλλους επιστήμονες, θα μελετήσουμε τη σχέση της τονικής  και  ρυθμικής 

ακουστικότητας με τρεις διαφορετικές φωνημικές λειτουργίες που συνθέτουν τη φωνημική 

επίγνωση.  

Ο σκοπός είναι να διερευνηθεί κατά πόσο η μουσική ακουστικότητα συνδέεται με 

τη φωνημική επίγνωση,  και  συνεπώς με την αναγνωστική ικανότητα. Έτσι, θα κριθεί αν η 

μουσική μπορεί να ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών 

για την ενίσχυση των αναγνωστικών ικανοτήτων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετήσουμε το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με την 

μουσική ακουστικότητα, τη φωνημική επίγνωση  και  τη σχέση της με την ανάγνωση. Θα 

παρατεθούν ερευνητικά ευρήματα από παλαιότερες έρευνες σχετικά με την μουσική 

ακουστικότητα  και  τη σχέση της με τη φωνημική επίγνωση, καθώς  και  τις σχέσεις των 

φωνημικών λειτουργιών με την ανάγνωση, τόσο σε παιδιά τυπικής όσο  και  σε παιδιά μη 

τυπικής ανάπτυξης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει η περιγραφή της έρευνας, των εργαλείων που 

χρησιμοποιήσαμε καθώς  και  τη διαδικασία συλλογής των δεδομένων. Ακόμα, θα 

πραγματοποιηθεί η περιγραφή των συμμετεχόντων της έρευνας  και  μια αναλυτική 

παρουσίαση της ερευνητικής στρατηγικής. 
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Στο τρίτο κεφάλαιο  θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας  και  θα 

εξεταστεί η σχέση της κάθε φωνημικής λειτουργίας ξεχωριστά με την μουσική 

ακουστικότητα με βάση τη σχολική τάξη. Η απεικόνιση των αποτελεσμάτων θα γίνει με 

στατιστική ανάλυση  και  θα παρουσιαστούν τα δεδομένα σε πίνακες με αντίστοιχη 

επεξήγηση.  

Στο τέταρτο  και  τελευταίο κεφάλαιο θα συγκριθούν τα αποτελέσματα της έρευνας 

με παλαιότερες έρευνες, θα συζητηθούν οι περιορισμοί της έρευνας  και  θα επισημανθούν  

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες αναφορικά με το θέμα της παρούσας εργασίας.  
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Κεφάλαιο 1 

Θεωρητική Θεμελίωση της έρευνας 
 

1.1 Μουσική ακουστικότητα 

Στην πορεία της μουσικοπαιδαγωγικής επιστήμης έχουνε διατυπωθεί διάφορες 

θεωρίες περί μουσικού ταλέντου, μουσικών επιτευγμάτων, μουσικής ικανότητας, μουσικής 

δεκτικότητας  και  μουσικής ακουστικότητας, καθώς  και  πολλά εργαλεία μέτρησης 

αυτών.  

Από όλους τους ερευνητές ο Gordon ξεχώρισε τους όρους «μουσική δεκτικότητα»  

και  «μουσικά επιτεύγματα» (Παπαζάρης, 1999). Η μουσική δεκτικότητα αφορά το φυσικό 

δυναμικό ενός ατόμου να επιτύχει μουσικά  και  τις φυσικές δυνατότητές του για μουσική 

μάθηση  και  επιτεύγματα. Τα μουσικά επιτεύγματα είναι το επίπεδο των μουσικών 

δεξιοτήτων που έχει αναπτύξει το άτομο ως συνέπεια της μουσικής του δεκτικότητας, της 

μουσικής εκπαίδευσης, των μουσικών εμπειριών  και  βιωμάτων. Κατά τον Gordon 

(1987), το υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας δεν συνδέεται απόλυτα με υψηλό 

επίπεδο μουσικών επιτευγμάτων, μιας  και  η ενασχόληση με τη μουσική με τρόπο ώστε 

να επιφέρει υψηλά μουσικά επιτεύγματα εξαρτάται  και  από άλλους παράγοντες 

(ενδιαφέρον για τη μουσική εκπαίδευση, ενισχυτικό  και  πλούσιο μουσικά περιβάλλον, 

κατάλληλη διδασκαλία μουσικής).  

Έτσι λοιπόν ο Gordon ξεκίνησε να διερευνά τη φύση  και  τα χαρακτηριστικά της 

μουσικής δεκτικότητας. Η έρευνά του έδωσε ιδιαίτερη σημασία στην κατηγοριοποίηση  

και  τον καθορισμό του επιπέδου δυσκολίας στην ακουστικότητα μελωδικών μοτίβων σε 

ίδιες ή διαφορετικές τονικότητες,  και  στην ακουστικότητα ρυθμικών μοτίβων σε ίδια ή 

διαφορετικά μέτρα (Στάμου,Schmidt & Humphreys, 2006). 

 

1.1.1 Ορισμός  και  στάδια ανάπτυξης 

 Ο Gordon έχει αναλύσει  και  αναπτύξει διάφορους τρόπους για να περιγράψει  και  

να ορίσει την μουσική ακουστικότητα των ατόμων. Το 1999 σε μια δημοσίευση του 

αναφέρει τη σύνδεση της γλώσσας με τη μουσική. Η διαδικασία ανάπτυξης της γλώσσας 

πραγματοποιείται αμέσως μετά τη γέννησή μας. Ακούμε ήχους  και  φωνήματα  και  

χτίζουμε ένα ηχητικό λεξιλόγιο, έπειτα ξεκινάμε να μιλάμε  και  χτίζουμε το λεξιλόγιο της 

ομιλίας μας, έπειτα μαθαίνουμε να διαβάζουμε λέξεις  και  χτίζουμε το λεξιλόγιο της 

ανάγνωσης  και  τέλος μαθαίνουμε να γράφουμε  και  χτίζουμε το λεξιλόγιο της γραφής.  
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Η μουσική είναι μια γλώσσα, με μια λιγότερο αυστηρή μορφή μιας  και  έχει 

σύνταξη  και  εκφράζει συναίσθημα χωρίς να έχει γραμματικούς  και  εννοιολογικούς 

κανόνες. Η μουσική  και  η γλώσσα έχουνε ίδιους κανόνες εκμάθησης, μιας  και  χτίζονται 

τα ίδια τέσσερα λεξιλόγια. Αυτή η διαδικασία χτισίματος αυτών αποτελεί τη μουσική 

ακουστικότητα. Η ακουστικότητα είναι για τη μουσική ότι είναι η σκέψη για τη γλώσσα  

και  υπάρχει όταν ακούμε μέσα μας μουσική που κάποιος είχε εκτελέσει στο κοντινό ή 

μακρινό παρόν. Όταν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ή να μιμηθούμε κάτι που είχαμε 

ακούσει, ή όταν απομνημονεύουμε αυτό που έχουμε σκοπό να εκτελέσουμε. Ο ήχος 

γίνεται μουσική μέσω από την ακουστικότητα, έτσι όπως στη γλώσσα ερμηνεύεις τους 

ήχους για να τους δώσεις πλαίσιο (Gordon, 1999). 

Η μουσική ακουστικότητα είναι η ικανότητα του ανθρώπου να τραγουδά μέσα του 

μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα που έχει ακούσει στο παρελθόν, η ικανότητα να φαντάζεται 

τον τρόπο που ακούγεται αυτό που διαβάζει σε μια παρτιτούρα, να προβλέπει την εξέλιξη 

μιας μουσικής πορείας κατά την ακρόασή της  και  να ακούει μέσα του μουσική που 

δημιουργεί μέσα από αυτοσχεδιασμό.  

Ο βαθμός ακουστικότητας ενός ατόμου είναι η ένδειξη του επιπέδου μουσικής 

δεκτικότητάς του. Η ακουστικότητα αναφέρεται ως η ικανότητα του ανθρώπου να ακούει  

και  να αισθάνεται μέσα του μουσική της οποίας ο ήχος δεν υπάρχει στο περιβάλλον γύρω 

του (Στάμου, Schmidt & Humphreys, 2006). 

Η ακουστικότητα είναι η βάση της μουσικής δεκτικότητας. Όλοι μας έχουμε 

γεννηθεί με ένα δυναμικό για ανάπτυξη της ακουστικότητας, αλλά για να αξιοποιήσουμε 

αυτό το δυναμικό πρέπει να έχουμε το κατάλληλο μουσικό περιβάλλον. Το πόσο καλά θα 

αναπτύξουμε την ακουστικότητά μας εξαρτάται από το πόσο καλά θα εκπαιδευτούμε 

μουσικά. Οι άνθρωποι γεννιόμαστε με διαφορετικά επίπεδα μουσικής δεκτικότητας. Η 

μουσική δεκτικότητα είναι ένα σύνθετο αποτέλεσμα γενετικών χαρακτηριστικών  και  

περιβαλλοντικών εμπειριών (Gordon, 1999). 

Τα παιδιά που έχουνε εκ γενετής ένα υψηλό επίπεδο μουσικής δεκτικότητας πρέπει 

να έχουνε πρώιμες εμπειρίες στη μουσική για να διατηρήσουνε το επίπεδο της 

δεκτικότητάς τους. Αντίθετα, τα παιδιά με χαμηλό επίπεδο δεν θα φτάσουνε ποτέ σε 

υψηλότερο επίπεδο από αυτό που γεννήθηκαν όσες μουσικές εμπειρίες  και  να βιώσουν 

στην πορεία (Gordon, 1999). Το επίπεδο της αναπτυξιακής μουσικής δεκτικότητας 

σταθεροποιείται στην ηλικία των εννιά  και  παραμένει σταθερό για την υπόλοιπη ζωή του 

ατόμου (Gordon,1981). 
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Η μουσική δεκτικότητα είναι μια πολυδιάστατη έννοια,  και  έτσι κάθε μαθητής 

έχει διαφορετικές επιδόσεις σε διαφορετικά επίπεδα μουσικής δεκτικότητας και όλες αυτές 

βρίσκονται σε αλληλοσυσχέτιση (Gordon, 1998). 

Η ακουστικότητα μας παρέχει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε μια γνωστή μας 

μελωδία από την εισαγωγή της  και  να προβλέψουμε τη συνέχεια μιας άγνωστης μελωδίας 

(Gordon, 2003). 

Θα μελετήσουμε τους τύπους  και  τα στάδια της μουσικότητας. Υπάρχουν οκτώ 

τύποι μη διαδοχικής ακουστικότητας  και  έξι διαδοχικά στάδια μουσικής ακουστικότητας. 

Σύμφωνα με τον Gordon (2003), οι οκτώ τύπου συμβαίνουν όταν: 

1. ακούμε γνώριμες ή μη γνώριμες μελωδίες  και  τραγούδια 

2. διαβάζουμε σιωπηλά ή εκτελούμε φωνητικά ή οργανικά τη σημειογραφία από ένα 

γνώριμο ή μη γνώριμο τραγούδι 

3. σημειώνουμε γνώριμη ή μη γνώριμη μουσική υπό υπαγόρευση 

4. ανακαλούμε σιωπηλά οικεία μουσική ή την εκτελούμε φωνητικά ή οργανικά 

5. σημειώνουμε γνώριμη μουσική από ανάκληση 

6. δημιουργούμε ή αυτοσχεδιάζουμε σιωπηλά μη γνώριμη μουσική ή την εκτελούμε 

φωνητικά ή οργανικά 

7. διαβάζουμε ενώ δημιουργούμε μη γνώριμη μουσική 

8. σημειώνουμε μη γνώριμη μουσική που κάποιος άλλος δημιουργεί ή αυτοσχεδιάζει 
 

 Επιπλέον, υπάρχουν έξι στάδια μουσικής ακουστικότητας, τα οποία είναι 

διαδοχικά  και  κυκλικά. Σύμφωνα µε τον Gordon (2003), όταν κάποιος ακούει μουσική:  

1. υπάρχει η ακρόαση  και  η διατήρηση του ήχου 

2. ο ήχος οργανώνεται μέσα από την ακουστικότητα σε μια σειρά ρυθμικών  και  τονικών 

μοτίβων 

3. η μουσική σύνταξη, η τονικότητα  και  το μέτρο που αποτελούν τη βάση αυτών των 

τονικών  και ρυθμικών μοτίβων, ακροάζεται  

4. τα τονικά  και ρυθμικά μοτίβα, που έχουν ήδη επιτελεστεί στη μουσική που ακούγεται, 

διατηρούνται νοερά στην ακουστικότητα  

5. τα τονικά  και ρυθμικά μοτίβα που είχαν ήδη ακροαστεί ανακαλούνται  και  γίνονται 

συγκρίσεις στην ακουστικότητα  

6. γίνονται προβλέψεις για γνώριμη και μη γνώριμη μουσική σχετικά µε τα τονικά  και 

ρυθμικά μοτίβα που θα ακουστούν στη συνέχεια της μουσικής 
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Στο πρώτο στάδιο μουσικής ακουστικότητας έχουμε την ακρόαση του ήχου. Από τους 

γνώριμους και μη γνώριμους ήχους ακροαζόμαστε μόνο τους βασικούς, οι οποίοι 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός μοτίβου  και  συνεισφέρουν στη μουσική σύνταξη. Τα 

ουσιώδη ενός τονικού μοτίβου μπορεί να είναι η διαφορά στη μείζονα και ελάσσονα 

κλίμακα. Τα ουσιώδη σε ένα ρυθμικό μοτίβο μπορεί να είναι το ισχυρό  και  το ασθενές 

του χτύπου ή ο διαχωρισμός σε δυο ή τρία μέτρα(Gordon, 1989). 

Το δεύτερο στάδιο της ακουστικότητας πραγματοποιείται με την ανάγνωση της 

παρτιτούρας γνώριμης  και  μη γνώριμης μουσικής. Η ακουστικότητα βρίσκεται στο 

σημείο που μπορούμε να εκτελέσουμε αυτό που δεν έχει εκτελεστεί ακόμα. Ενέργειες 

περιλαμβάνουν το να τραγουδάμε σιωπηλά τη μελωδία, να διαβάζουμε αυτό που κάποιος 

άλλος εκτελεί  και  να εκτελούμε φωνητικά ή οργανικά αυτό που διαβάζουμε(Gordon, 

1989). 

Το τρίτο στάδιο πραγματοποιείται στη γραφή της γνώριμης  και  μη γνώριμης 

μουσικής. Κατά τη γραφή της μουσικής που ακούσαμε, μπορούμε να ακούσουμε αυτό που 

ήδη είχαμε ακούσει. Μετά παρουσιάζουμε αυτό που ακούσαμε με γραπτή μορφή (Gordon, 

1989). 

Το τέταρτο στάδιο πραγματοποιείται όταν ανακαλούμε γνώριμη μουσική χωρίς τη 

σημειογραφία της   και  την εκτελούμε σιωπηλά, φωνητικά ή οργανικά. Δεν ανακαλούμε 

ένα  κομμάτι λόγω μίμησης, παρά λόγω οργάνωσης  και  ακρόασης των γνώριμων τονικών 

μοτίβων  και  ρυθμικών μοτίβων (Gordon, 1989). 

Το πέμπτο στάδιο πραγματοποιείται όταν γράφουμε γνώριμα μουσικά σχήματα 

γνώριμης μουσικής που έχουμε οργανώσει  και  ανακαλέσει μέσα από την ακουστικότητα. 

Μέσω της ακρόασης διατηρούμε μόνο τις ουσιώδεις τονικότητες  και  διάρκειες,  και  έτσι 

όλα τα μη ουσιώδη τοποθετούνται σε μια ολοκληρωμένη μουσική ανάκληση (Gordon, 

1989). 

Το έκτο στάδιο πραγματοποιείται όταν δημιουργούμε ή αυτοσχεδιάζουμε με μη 

γνώριμη μουσική, χρησιμοποιώντας γνώριμα ή μη γνώριμα μουσικά μοτίβα και  τα 

εκτελούμε σιωπηλά, φωνητικά ή οργανικά. Μη ουσιώδεις τονικότητες  και  διάρκειες 

τοποθετούνται ασυνείδητα σε μια ολοκληρωμένη τονική  και  ρυθμική σύνθεση μη 

γνώριμης μουσικής(Gordon, 1989). 

Το έβδομο στάδιο της ακουστικότητας πραγματοποιείται όταν γράφουμε μη 

γνώριμη μουσική, χρησιμοποιώντας γνώριμα  και  μη γνώριμα μουσικά μοτίβα, τα οποία 

είχαμε μόλις δημιουργήσει ή αυτοσχεδιάσει. Καθώς γράφουμε τη μη γνώριμη μουσική, 
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ανακαλούμε τα γνωστά  και  μη γνωστά μοτίβα  και  τα οργανώνουμε μέσα από την 

ακουστικότητα (Gordon, 1989). 

 Σύμφωνα με τον Gordon (2007), έχουμε τύπους  και  στάδια της μουσικής 

προκαταρκτικής ακουστικότητας. Ο πρώτος τύπος είναι η προσαρμογή και  

πραγματοποιείται από τη γέννηση μέχρι της ηλικία των 2-4 ετών. Τα στάδια ανάπτυξης 

της ακουστικότητας ξεκινούν με την απορρόφηση (ακρόαση  και  συλλογή ήχων του 

περιβάλλοντος), την τυχαία απόκριση (τυχαία φωνητική απάντηση του παιδιού σε ήχους 

περιβάλλοντος) και  τη σκόπιμη απόκριση (φωνητική απόκριση του παιδιού σε 

συσχετισμό με ήχους περιβάλλοντος. 

 Ο δεύτερος τύπος προκαταρκτικής ακουστικότητας είναι η μίμηση  και  

πραγματοποιείται από την ηλικία των 2-4 μέχρι της ηλικία των 3-5 ετών. Στον τύπο αυτό 

έχουμε δυο στάδια ανάπτυξης. Το πρώτο είναι η αποβολή της εγωκεντρικότητας όπου το 

παιδί αναγνωρίζει ότι οι ήχοι του δεν ταιριάζουν με τους ήχους του περιβάλλοντος.  και  

το δεύτερο είναι το σπάσιμο του κώδικα όπου το παιδί μιμείται με ακρίβεια τα τονικά  και  

ρυθμικά μοτίβα από άλλους ήχους που βρίσκονται στο περιβάλλον (Gordon, 2007). 

 Το τρίτο στάδιο είναι η αφομοίωση  και  πραγματοποιείται από την ηλικία των 3-5 

έως την ηλικία των 4-6 ετών. Τα στάδια ανάπτυξης είναι η ενδοσκόπηση  και   ο 

συντονισμός. Στην ενδοσκόπηση το παιδί αναγνωρίζει την έλλειψη συντονισμού μεταξύ 

τραγουδιού, ρυθμού, κίνησης  και  αναπνοής. Στο συντονισμό το παιδί ξεκινά να 

συντονίζει το τραγούδι  και  το ρυθμό με την αναπνοή  και  την κίνηση (Gordon, 2007). 

 

1.1.2 Ερευνητικά ευρήματα σε παιδιά με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

Στην έρευνα των Gruhm, Haussman, Herb, Minkner, Röttger και Gollhofer (2011) 

διαπιστώθηκε πως τα παιδιά που είχανε υψηλό δείκτη στα τεστ μουσικής ακουστικότητας 

είχανε υψηλότερους δείκτες  και  στα τεστ κινητικών δεξιοτήτων,  και  το αντίστροφο. Τα 

παιδιά ήτανε τυπικής ανάπτυξης στην προσχολική ηλικία  και  παρακολουθούσαν το 

πρόγραμμα πρώιμης μουσικής εκμάθησης του Gordon βασισμένο στη θεωρία πρώιμης 

μουσικής εκμάθησης (Gordon, 1997). Η έρευνα δείχνει μια μεγάλη σχέση μεταξύ της 

ρυθμικής ακουστικότητας  και  των δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας. Τα αποτελέσματα 

δείχνουν την έντονη σχέση μεταξύ της μουσικής ευαισθησίας, των ακουστικών 

δεξιοτήτων  και  του κινητικού συντονισμού των παιδιών. Μια έρευνα που μελέτησε τις 

διαφορές της μουσικής δεκτικότητας  και  της αδρής κινητικότητας μεταξύ κοριτσιών  και  
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αγοριών τυπικής ανάπτυξης δεν βρήκε κάποια σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 

(Pollatou, Karadimou & Gerodimos, 2005). 

Στην έρευνα των Shin και Choi (2005) μελετήθηκε η επίδραση των στίχων στη 

διδασκαλία τραγουδιού  και  η σχέση τους με τη μουσική ακουστικότητα, την τονική  και  

τη ρυθμική σε παιδιά τριών χρονών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η τονική  και  η 

ρυθμική ακουστικότητα των παιδιών αυξήθηκε από τα τραγούδια με  και  χωρίς στίχους. 

Τα παιδιά που παρακολούθησαν μαθήματα μουσικής με τραγούδια που είχανε μόνο 

στίχους έδειξαν χαμηλότερους δείκτες στη τονική ακουστικότητα, από τα παιδιά που 

είχανε τραγούδια με  και  χωρίς στίχους.  

Σε μια έρευνα για τη μελέτη της κληρονομικότητας  και  της μουσικής 

ακουστικότητας βρέθηκε πως οι περιβαλλοντικοί παράγοντες καθορίζουν την μουσική 

ακουστικότητα των παιδιών. Η κληρονομικότητα δεν παίζει ρόλο στην ακουστικότητα 

αλλά οι γονείς μπορούν να συνεισφέρουν σε ένα πλούσιο μουσικό περιβάλλον για την 

ενίσχυση της μουσικής δεκτικότητας των παιδιών (Guerrini, 2005). 

Στην έρευνα του Rho (2004) αναπτύχθηκε  και  αξιολογήθηκε ένα πρόγραμμα πρώιμης 

μουσικής  για προκαταρκτική ακουστικότητα σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ο Rho 

μελέτησε τις επιδράσεις της ύλης του προγράμματος με το να μετρήσει τους δείκτες 

αναπτυξιακής μουσικής ακουστικότητας μετά τον ένα χρόνο  και  μετά από δυο χρόνια 

εφαρμογής του προγράμματος. Τα αποτελέσματα έδειξε πως ενισχύθηκε η μουσική 

ακουστικότητα των παιδιών ανεξάρτητα από το συνολικό διάστημα διδασκαλίας.  

 Η έρευνα του Chan (2007) στην Κίνα με χαρισματικούς μαθητές έδειξε πως η 

προσέγγιση ενός μουσικού κομματικού με εικαστικά μέσα που εστιάζουν στην 

χρησιμοποίηση της τονικής φαντασίας και  της μουσικής ευαισθησίας βοηθάνε τα παιδιά 

να αντιληφθούν καλύτερα ένα μουσικό κομμάτι. Συγκεκριμένα, τα κορίτσια του 

πειράματος είχανε πιο υψηλή σχέση της μουσικής δεκτικότητας με τη μουσική ευαισθησία 

ενώ τα αγόρια πιο υψηλή τη σχέση της μουσικής δεκτικότητας με τη τονική φαντασία.  

 Μια έρευνα σχετικά με το ρόλο της αξιολόγησης του δασκάλου σε μαθήματα 

ομαδικού τραγουδιού σε ένα δημοτικό σχολείο της Πενσυλβανίας έδειξε πως δεν υπάρχει 

κάποιο διαφορά στη τονική δεκτικότητα μεταξύ μαθητών που λάμβαναν συγκεκριμένη  

και  ειδική αξιολόγηση  και  καθοδήγηση από τη δασκάλα μουσικής, σε σχέση με τους 

μαθητές που λάμβαναν μια γενική αξιολόγηση (Rutkowski & Miller, 2005). 

 Σε μια άλλη έρευνα μουσικής ακουστικότητας συμμετείχαν παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης  και  παιδιά με σύνδρομο Williams-Beuren. Στις δοκιμασίες της τονικής  και  

ρυθμικής ακουστικότητας έδειξαν καλύτερα αποτελέσματα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 
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ενώ στους τομείς της μουσικής έκφρασης δεν βρέθηκε κάποια αξιόλογη διαφορά στα 

αποτελέσματα (Hopyan, Dennis, Weksberg & Cytrynbaum, 2001).   

 Το 2003 πραγματοποιήθηκε μια έρευνα σε ένα νηπιαγωγείο σχετικά με τη ρυθμική 

κίνηση  και  τη μουσική ακουστικότητα. Τα 23 παιδιά της έρευνας πραγματοποιούσαν 

δραστηριότητες ελεύθερης κίνησης σε συνδυασμό με ρυθμική κίνηση, ενώ τα υπόλοιπα 27 

παιδιά  πραγματοποιούσαν δραστηριότητες που εστίαζαν μόνο στο ρυθμό  και  τη ρυθμική 

κίνηση. Η έρευνα δεν έδειξε κάποια σημαντική διαφορά στα τεστ μουσικής 

ακουστικότητας μεταξύ των δυο ομάδων (Pietrowski, 2003). 

 Οι Hornbach και Taggart (2005) μελέτησαν τη σχέση της αναπτυξιακής τονικής 

δεκτικότητας με τις επιδόσεις του τραγουδιού σε παιδιά που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο  

και  στο δημοτικό. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως  η τονική ακουστικότητα δεν έχει 

κάποια σχέση με τις επιδόσεις του τραγουδιού σε καμία ηλικία.  

Σε μια έρευνα του Chang (2003) αποδείχθηκε πως οι μαθητές τυπικής ανάπτυξης 

που πραγματοποίησαν διδασκαλία μουσικής σύνθεσης με χρήση λογισμικών μουσικής  

και  διδασκαλία σε τονικά  και  ρυθμικά μοτίβα παρουσίασαν υψηλότερους δείκτες 

τονικής  και  ρυθμικής ευαισθησίας από τα παιδιά που δέχτηκαν την παραδοσιακή 

μουσική διδασκαλία.  

 Σύμφωνα με τον Lyon (2008), η μουσική δεκτικότητα των παιδιών δεν έχει σχέση 

με κάποιο συγκεκριμένο είδος μουσικής, ούτε με μουσικό υπόβαθρο των γονιών τους. Οι 

γονείς συγκεκριμένα δεν χρειάζεται να έχουν κάποιο ισχυρό μουσικό υπόβαθρο για να 

παρέχουν στα παιδιά τους μουσικές εμπειρίες. Έτσι δεν μπορούμε να συμπεράνουμε πως 

οι γονείς με ισχυρό μουσικό υπόβαθρο θα παρέχουν στα παιδιά τους ένα πλούσιο μουσικό 

περιβάλλον. 

Σύμφωνα με τον Lyon (2008)  και  τον Mallet (2000), βρήκαν μια σημαντική σχέση 

μεταξύ των αντιδράσεων των γονιών ως προς τη μουσική  και  τη μουσική διδασκαλία  και  

του μουσικού περιβάλλοντος αλλά καμία σχέση μεταξύ των αντιδράσεων των γονιών  και  

της μουσικής δεκτικότητας. Ο Mallet (2000)  ανέφερε μια σημαντική σχέση μεταξύ της 

μουσικής δεκτικότητας  και  το οικογενειακό μουσικό περιβάλλον.  

Σε αντίθεση, ο Lyon (2008) και  ο Rasmussen (2004) ανέφεραν πως δεν υπάρχει σχέση 

μεταξύ της μουσικής δεκτικότητας  και  του οικογενειακού μουσικού περιβάλλοντος.  
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1.2 Φωνημική επίγνωση 

 Η φωνημική επίγνωση είναι κομμάτι ενός γενικότερου όρου, της φωνολογικής 

επίγνωσης. Στην ελληνική βιβλιογραφία συναντάμε  και  άλλους συνώνυμους όρους για τη 

φωνολογική επίγνωση, όπως η φωνολογική ενημερότητα  και  η φωνολογική συνείδηση 

(Καρυωτάκης, 1997). 

 Η φωνολογική επίγνωση χαρακτηρίζεται από διαφορετικά επίπεδα  και  έχει 

συγκεκριμένα στάδια ανάπτυξης στα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία  και  τη σχολική τάξη. 

Η φωνημική επίγνωση περιλαμβάνει διάφορες φωνημικές λειτουργίες  και  δεξιότητες που 

θα αναλυθούν στη συνέχεια. Στη συγκεκριμένη έρευνα θα εξεταστούν οι λειτουργίες της 

φωνημικής ολοκλήρωσης, διάκρισης  και  ανάλυσης. 

 Θα μελετηθεί η σχέση της φωνημικής επίγνωσης με την ανάγνωση μέσα από την 

ελληνική  και  τη διεθνή βιβλιογραφία σε παιδιά τυπικής  και  μη τυπικής ανάπτυξης, μιας  

και  η φωνολογική επίγνωση βρέθηκε να αποτελεί σημαντική δεξιότητα για την ανάπτυξη 

της αναγνωστικής ικανότητας σε παιδιά προσχολικής  και  σχολικής ηλικίας από αρκετούς 

ερευνητές του χώρου. 

 

1.2.1 Ορισμός  και  στάδια ανάπτυξης 

 Η φωνολογική επίγνωση αποτελεί μια δεξιότητα ενός ατόμου να χρησιμοποιεί, να 

διακρίνει  και  να χειρίζεται τα βασικά δομικά στοιχεία  και  τις φωνολογικές μονάδες των 

λέξεων, όπως τις συλλαβές  και  τα φωνήματα. Η φωνολογική επίγνωση είναι η γνώση του 

ατόμου πως οι λέξεις μπορούν να αναλυθούν σε μικρότερες δομές  και  σε διακριτούς 

ήχους. Η λειτουργία αυτή δεν αφορά τη διαδικασία της ανάγνωσης λέξεων, αλλά τη 

συνειδητοποίηση της εσωτερικής φωνολογικής δομής των λέξεων του προφορικού  λόγου 

(Πόρποδας, 2002·Πολυχρόνη, 2011·Παντελιάδου, 2000). 

Η φωνολογική επίγνωση χωρίζεται σε τρία τομείς, τη φωνημική επίγνωση, τη 

συλλαβική επίγνωση  και  την επίγνωση της δομής στο επίπεδο της γλωσσικής μονάδας 

που ορίζεται μεταξύ της φωνημικής και  συλλαβικής δομής (Πόρποδας, 2002).Οι 

δεξιότητες της φωνολογικής επίγνωσης δεν εστιάζουν πάντα στη σημασιολογική  και  

επικοινωνιακή πλευρά των λέξεων. Αφορούν το χειρισμό των συλλαβών  και  των 

φωνημάτων που δεν έχουν κανένα νόημα (Παντελιάδου, 2000). 

Η φωνημική επίγνωση αφορά την ικανότητα του ατόμου να διακρίνει, να αναλύει  

και  να συνθέτει τα φωνήματα στον προφορικό λόγο (Τάφα, 2011).Αποτελεί την δεξιότητα 

του ατόμου να συνειδητοποιεί πως οι προφορικές λέξεις αποτελούνται από φωνημικά 
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δομικά στοιχεία  και  να τα χειρίζεται. Υπάρχουν διάφορες λειτουργίες φωνημικών 

δεξιοτήτων όπως η ανάλυση, η σύνθεση, η διάκριση, η αφαίρεση, η πρόσθεση, η 

αντιστροφή  και  η αντικατάσταση (Πόρποδας, 2002). 

Από τις φωνημικές δεξιότητες θα αναλύσουμε την σύνθεση, την ανάλυση  και  τη 

διάκριση. Η δεξιότητα της φωνημικής διάκριση αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού 

για αναγνώριση των αρχικών, των τελικών ή των ενδιάμεσων φωνημάτων μιας λέξης. 

Θεωρείται πως είναι η πιο εύκολη για να κατακτηθεί από τα παιδιά. Η δεξιότητα της 

φωνημικής ανάλυσης αναφέρεται στην ικανότητα του παιδιού για ακουστική διάκριση 

όλων των φωνημάτων που προφέρονται σε μια λέξη. Η δεξιότητα της σύνθεσης, ή αλλιώς 

η φωνημική ολοκλήρωση σύμφωνα με το ψυχομετρικό τεστ Λ-α-Τ-ω,  αφορά το 

συνδυασμό των φωνημάτων για τη σύνθεση μιας ολόκληρης λέξης. Για τα παιδιά 

προσχολικής ηλικίας η ανάλυση των φωνημάτων είναι η πιο δύσκολη διεργασία από τις 

τρεις που αναλύσαμε. (Nickolson, 2005). 

Τα παιδιά αποκτούν πρώτα τη συλλαβική επίγνωση  και  μετά τη φωνημική, μιας  

και  η φωνολογική επίγνωση αφορά πρώτα την αναγνώριση ευρύτερων φωνολογικών 

μονάδων (συλλαβές)  και  μετέπειτα τον χειρισμό των φωνημάτων (Antony & Lonigan, 

2004). Η ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης ξεκινάει από τις μεγαλύτερες 

φωνολογικές μονάδες όπως οι συλλαβές,  και  καταλήγει στις μικρότερες μονάδες, τα 

φωνήματα (Carroll, Snowling,  Hulme & Stevenson, 2003). 

Η ηλικία που θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την εξάσκηση σε δεξιότητες 

φωνολογικής επίγνωσης είναι η ηλικία μεταξύ των 4-6 ετών (Gonzalez & Nelson, 2003). 

Τα παιδιά από το νηπιαγωγείο ξεκινάνε να αναπτύσσουν τις δεξιότητες της φωνολογικής 

επίγνωσης, πριν ξεκινήσουν το σχολείο  και  την επίσημη σχολική ανάγνωση. Μέσα από 

τραγούδια  και  παιχνίδια τα παιδιά μαθαίνουν την ομοιοκαταληξία  και  τις παραφράσεις 

(Παντελιάδου, 2011). Η επίγνωση της ομοιοκαταληξίας παρατηρείται  και  σε παιδιά 

τριών ετών χωρίς συγκεκριμένη διδασκαλία. Σύμφωνα με τον Πόρποδα (2002), αυτό 

ενισχύεται από τον ρυθμικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων που αρέσει να αναπαράγουν 

τα παιδιά.  

Η επίδοση των παιδιών σε φωνολογικές δραστηριότητες στην προσχολική ηλικία 

συνδέεται άμεσα με την μελλοντική τους επίδοση στις αναγνωστικές δραστηριότητες 

(Πολυχρόνη, 2011). Οι μαθητές που πραγματοποιούν έναρξη της δημοτικής εκπαίδευσης 

με χαμηλό επίπεδο φωνολογικής ανάπτυξης έχουν χαμηλότερη επίδοση στην ανάγνωση 

από τους μαθητές με υψηλή φωνολογική επίγνωση (Παντελιάδου, 2011).Θα δούμε στη 
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συνέχεια τη σχέση της φωνημικής επίγνωσης με την ανάγνωση, καθώς  και  τις θεωρίες  

και  τις έρευνες που έχουνε γίνει στον ελλαδικό  και  το διεθνή επιστημονικό χώρο. 

 

1.2.2 Η σχέση της φωνημικής επίγνωσης  με την ανάγνωση 

 Η δεξιότητα της φωνημικής επίγνωσης συνδέεται άμεσα με την ανάγνωση  και  τις 

πρακτικές της. Θα εξετάσουμε τις θεωρίες που έχουνε ειπωθεί από τους επιστήμονες για 

τη σχέση της φωνημικής επίγνωσης με την λειτουργία της ανάγνωσης. 

Η συνειδητοποίηση της φωνολογικής δομής των λέξεων του προφορικού λόγου 

πρέπει να προηγηθεί της διαδικασίας της ανάγνωσης των λέξεων. Η φωνολογική 

ενημερότητα είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αναγνωστική διαδικασία και  το επίπεδο της 

αναγνωστικής ικανότητας έχει μεγάλη σχέση με το επίπεδο της φωνολογικής 

ενημερότητας. Έτσι, η φωνολογική επίγνωση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 

κατάκτηση της ανάγνωσης (Deacon&Kirby, 2004·Gillon, 2017·Παντελιάδου, 

2011·Castles & Coltheart, 2004). Από όλους τους τομείς της φωνολογικής επίγνωσης, η 

φωνημική επίγνωση θεωρείται η πιο σημαντική για την ανάγνωση (Del Campo, Buchanan, 

Abbott & Berninger, 2014). 

Συγκεκριμένα, η φωνημική επίγνωση είναι ένας δυνατός προγνωστικός δείκτης 

των αναγνωστικών ικανοτήτων (Nikolopoulos, Goulandris, Hulme & Snowling, 

2006·Ashby, Dix, Bontrager, Dey, &Archer, 2013·Kilpatrick, 2012·Runge & Watkins, 

2006). Έχει θεωρηθεί πως παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση του 

συλλαβισμού, μιας  και  αποτελεί προϋπόθεση για τη γραφο-φωνημική αντιστοιχία, τη 

σύνδεση του φωνήματος με το γράφημα (Groff, 2001). 

H φωνημική επίγνωση υποστηρίζεται πως αποτελεί τον πιο ισχυρό προγνωστικό 

δείκτη της αναγνωστικής επίδοσης (Mann & Foy,2003·Nation & Hulm, 1997). Οι 

δεξιότητες της σύνθεσης  και  ανάλυσης των φωνημάτων μιας λέξης  και  η αναγνώριση 

του αρχικού φωνήματος έχουν επισημανθεί ως σημαντικοί προγνωστικοί δείκτες για την 

ανάπτυξη της ανάγνωσης (Olofsson, 2000).Σε παλαιότερες έρευνες έχει επίσης αποδειχθεί 

η σχέση του επιπέδου της φωνημικής επίγνωσης  και  των υψηλών αναγνωστικών 

δεξιοτήτων (Moseley, 1994·Muter, 1998·Goulandris, 1994·Snider, 1995). 

Η επίδραση της φωνημικής επίγνωσης στην κατάκτηση των αναγνωστικών 

ικανοτήτων αρχίζει να μειώνεται με την πάροδο του χρόνου, έτσι ώστε από τα μέσα της Β’ 

Δημοτικού να μην επιδρά στην ανάγνωση των λέξεων (Høein & Srugevica, 2003). Σε μια 

άλλη έρευνα ερευνήθηκε η διαφορά της επίδρασης της φωνημικής και  προσωδιακής 
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επίγνωσης στην ανάγνωση διαφόρων λέξεων. Η φωνημική επίγνωση αποδείχθηκε πιο 

σημαντική από τη προσωδιακή επίγνωση στην ανάγνωση μονοσύλλαβων λέξεων, αλλά 

στο ίδιο επίπεδο αναγκαία στην ανάγνωση πολυσύλλαβων λέξεων. Αυτό αποδεικνύει πως 

η φωνημική επίγνωση ασκεί σημαντική επίδραση στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της 

ανάγνωσης, όπου τα παιδιά δεν έχουν αποκτήσει πλούσιο λεξιλόγιο  και  οι λέξεις που 

διαβάζουν είναι μικρές (Wade-Woolley, 2015) 

 Μιας  και  σύμφωνα με την Τζιβινίκου (2015), η ανάγνωση βασίζεται στη 

διαδικασία της αποκωδικοποίησης  και  της αντιστοίχησης γραπτών συμβόλων με 

αντίστοιχους ήχους, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε πως η φωνημική επίγνωση 

θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική στη διαδικασία της αποκωδικοποίησης (Παντελιάδου, 

2011). Σε μια έρευνα που ερεύνησε τη σχέση των διαφόρων φωνημικών λειτουργιών με 

την κατανόηση της ανάγνωσης, βρέθηκε πως η σχέση της φωνημικής ολοκλήρωσης με την 

κατανόηση του κειμένου είναι μεγαλύτερη από τη σχέση της φωνημικής ανάλυσης με την 

κατανόηση του κειμένου (Edwards&Taub, 2015). Με βάση της άποψη πως η φωνημική 

επίγνωση ασκεί λιγότερη επίδραση όσο περνάει ο  καιρός, παρατηρήθηκε πως η σχέση της 

φωνημικής ολοκλήρωσης είναι σταθερή σε όλες τις τάξεις, σε αντίθεση με την επίδραση 

της φωνημικής ανάλυσης (Suggate, Schaughency & Reese, 2011) 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της δεξιότητας της ανάγνωσης είναι 

γλωσσικοί  και  μη γλωσσικοί. Οι μη γλωσσικοί αφορούν την νοημοσύνη, την αντίληψη  

και  την μνήμη, ενώ οι γλωσσικοί χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οι γενικοί γλωσσικοί 

παράγοντες αφορούν το πραγματολογικό  και  σημασιολογικό μέρος του λόγου  και  οι 

φωνολογικοί γλωσσικοί παράγοντες που αφορούν τη φωνολογική επίγνωση  και  τη 

λεκτική βραχύχρονη μνήμη (Mann, 1984). Η φωνολογική επίγνωση έχει μεγάλη επίδραση 

στην ανάπτυξη των αναγνωστικών δεξιοτήτων  και  περιλαμβάνει την κατάτμηση  και  

σύνθεση φωνημάτων σε συλλαβές  και  λέξεις, τη γνώση  και  αναγνώριση των γραμμάτων 

του αλφαβήτου  και  την οπτική μνήμη (Τζιβινίκου, 2015). 

 Μέσα από τις θεωρίες για τα στάδια της ανάγνωσης, παρατηρούμε πως οι πρώιμοι 

αναγνώστες ξεκινούν την έναρξη της ανάγνωσης με αναγνώριση γραμμάτων  και  λέξεων, 

με την εκμάθηση της σχέσης ήχου  και  γράμματος (φώνημα  και  γράφημα)  και  με τις 

ομοιοκαταληξίες. Τα βασικά συστατικά της ανάγνωσης είναι η φωνημική επίγνωση, η 

φωνολογική ενημερότητα, η ευχέρεια, το λεξιλόγιο  και  η κατανόηση (Τζιβινίκου, 2015). 

Η ανάγνωση ως μια σύνθετη γνωστική διαδικασία επεξεργασίας φωνημικών, 

φωνολογικών, γραφημικών και  σημασιολογικών πληροφοριών των λέξεων απαιτεί την 

ανάπτυξη διαφόρων γνωστικών λειτουργιών όπως η αντίληψη, η μνήμη  και  η επίγνωση 
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για τη φωνολογική δομή του προφορικού λόγου. Οι γνωστικές λειτουργίες που είναι 

απαραίτητες είναι η αποκωδικοποίηση  και  η κατανόηση. Η αποκωδικοποίηση είναι η 

μετατροπή του γραπτού κώδικα σε φωνολογική αναπαράσταση. Απαιτεί την σωστή 

λειτουργία της φωνημικής μνήμης  και  τη λειτουργία μετατροπής του γραφήματος σε 

φώνημα, χάρη στους οποίους γίνεται η απόδοση της φωνημικής ταυτότητας του κάθε 

γράμματος (Πόρποδας, 2002). 

Τα περισσότερα παιδιά περνούν από το στάδιο της αποκωδικοποίησης κατά τη 

διάρκεια της Α’  και  Β’ τάξης του Δημοτικού σχολείου, όπου πρέπει να αντιστοιχίσουν τα 

φωνήματα με τα αντίστοιχα γραφήματα. Ένα παιδί χωρίς μαθησιακές δυσκολίες στο τέλος 

της Γ’ Δημοτικού μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει αποκτήσει επάρκεια στην ανάγνωση. Οι 

μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εντοπίζονται αρχικά στην ανάγνωση  και  μετά στο 

γραπτό λόγο,  και  έχουν πρόβλημα κυρίως στην αποκωδικοποίηση (Πόρποδας, 2002). 

 Κατά τον Gillon (2017), οι μαθητές με δυσκολίες στις ηχητικές δομές της γλώσσας 

όπως τα φωνήματα, οι συλλαβές  και  οι ομοιοκαταληξίες έχουνε μεγάλη πιθανότητα 

εμφάνισης αναγνωστικών δυσκολιών. Οι μαθητές είναι πιθανόν να παρουσιάζουν 

δυσκολίες στη λεκτική ή/ και  σημασιολογική αποκωδικοποίηση του περιεχομένου 

(Brinchmann, Hjetland & Lyster, 2016).  

 Η κατάκτηση των αναγνωστικών δεξιοτήτων συνδέονται με αυτές της 

φωνολογικής επίγνωσης, μιας  και  η αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου απαιτεί τη 

δυνατότητα αντιστοίχισης των φωνημάτων με τα αντίστοιχα γραφήματα. Η διαδικασία 

αυτή προϋποθέτει ένα ικανοποιητικό επίπεδο φωνολογικής επίγνωσης (Plaza&Cohen, 

2007).Οι δεξιότητες αποκωδικοποίησης που υποστηρίζονται από τη φωνημική επίγνωση 

ενισχύουν την ακριβή προφορά των άγνωστων λέξεων  και  βοηθούν τους αναγνώστες να 

δημιουργούν φωνολογικές αναπαραστάσεις άγνωστων λέξεων (Hamada & Koda, 

2010·McCandliss, Beck, Sandak, & Perfetti, 2003).  

Αν  και  το αποτέλεσμα της φωνημικής επίγνωσης γενικά μειώνεται με την ηλικία, 

από τη στιγμή που οι αναγνώστες κατακτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο φωνημικών 

δομών του προφορικού λόγου, η φωνημική επίγνωση συνεχίζει να παίζει υποστηρικτικό 

ρόλο στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των γλωσσικών συστατικών (Hogan, Catts & Little, 

2005·Chapman, 2003).  

 Σε μια μετα-ανάλυση του Suggate (2014) μελετήθηκε η μακροχρόνια 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων για την αναγνωστική ικανότητα των παιδιών. Οι 

παρεμβάσεις εστίαζαν σε τέσσερεις τομείς: στην φωνημική επίγνωση, στα φωνήματα, 

στην κατανόηση του κειμένου  και  στην ευφράδεια. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι 
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παρεμβάσεις της φωνημικής επίγνωσης ήτανε πιο αποτελεσματικές από τις παρεμβάσεις 

των φωνημάτων. Οι παρεμβάσεις της φωνημικής επίγνωσης  και  των φωνημάτων 

πραγματοποιήθηκαν σε παιδιά νηπιαγωγείου  και  πρώτης δημοτικού. Οι παρεμβάσεις με 

βάση την κατανόηση του κειμένου φάνηκε η πιο αποτελεσματική που περιλάμβανε παιδιά 

μεγαλύτερης ηλικίας. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε πως οι παρεμβάσεις 

φωνημικής επίγνωσης έχουνε καλά αποτελέσματα απλά έχουνε μια μικρότερη διάρκεια 

επίδρασης. 

 Τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γλωσσικές δραστηριότητες, 

συγκεκριμένα στην ανάγνωση, που παρουσιάζουν χαμηλές επιδόσεις έχει βρεθεί πως 

οφείλονται σε ελλείψεις στον τομέα της φωνολογικής ενημερότητας. Οι ελλείψεις αυτές 

οδηγούν σε δυσκολίες κατά την αναγνωστική διαδικασία (Justice, Kaderavek, Bowles & 

Grimm, 2005). 

 Από τη σύνθεση των ερευνών μπορούμε να συμπεράνουμε πως το υψηλό επίπεδο 

φωνημικής επίγνωσης υποστηρίζει την αναγνωστική ικανότητα   και  συνδέεται άμεσα με 

υψηλές επιδόσεις στις αναγνωστικές δραστηριότητες. Μέσα από την ανάπτυξη των 

φωνημικών λειτουργιών ενισχύεται η αναγνωστική ικανότητα  και  στηρίζεται η εκμάθηση 

της ανάγνωσης. Με την σωστή διαχείριση, ανάλυση, σύνθεση, διάκριση  και  κατάτμηση 

των ηχητικών μονάδων των λέξεων του προφορικού λόγου αναπτύσσεται η αναγνωστική 

ικανότητα του ατόμου.  

 

1.2.3 Ερευνητικά ευρήματα σε παιδιά με ή χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 Η φωνημική επίγνωση έχει βρεθεί ως ένας σημαντικός παράγοντας βελτίωσης της 

αναγνωστικής ικανότητας τόσο σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης όσο  και  σε παιδιά με 

αναγνωστικές δυσκολίες (National Institute for Literacy, 2008). 

O πρώτος ερευνητής που μελέτησε τη σχέση της φωνολογικής επίγνωσης με την 

ανάγνωση στον ελλαδικό χώρο είναι ο Πόρποδας,  και θα αναλύσουμε τρεις έρευνές του. 

Η πρώτη έδειξε πως οι μαθητές με υψηλό επίπεδο φωνολογικής ενημερότητας στο 

νηπιαγωγείο είχανε υψηλότερες αναγνωστικές επιδόσεις στο τέλος της Α’ Δημοτικού 

(Porpodas, 1991). Στη δεύτερη απέδειξε πως τα παιδιά που είχαν  υψηλό επίπεδο 

φωνολογικής ενημερότητας στην έναρξη της σχολικής χρονιάς είχαν καλύτερες επιδόσεις 

στην ανάγνωση κατά το τέλος της Α’ Δημοτικού από τα παιδιά που είχαν χαμηλό επίπεδο,  

και  η διαφορά αυτή μειώθηκε στην εξέταση των παιδιών στο τέλος της Β΄Δημοτικού 

(Πόρποδας, 2002). 
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 Στην τρίτη έρευνα μελετήθηκε συγκεκριμένα η φωνημική επίγνωση σε μαθητές Α’ 

Δημοτικού τυπικής ανάπτυξης  και  συμπέρανε πως η φωνημική ενημερότητα είναι 

παράγοντας πρόγνωσης του επιπέδου της ανάγνωσης (Porpodas, 1999). Σε μια άλλη 

έρευνα φάνηκε πως η φωνημική επίγνωση επηρέασε την επίδοση των παιδιών στην 

ανάγνωση (Aidinis & Nunes, 2001). 

Σε μια έρευνα σε παιδιά με  και  χωρίς αναγνωστικές δυσκολίες σε όλες τις τάξεις 

του Δημοτικού βρέθηκε πως τα παιδιά με δυσκολίες στην ανάγνωση αντιμετώπιζαν πιο 

πολλά προβλήματα φωνολογικής ενημερότητας, ειδικά στην ηλικία της Α’ Δημοτικού 

(Κωτούλα, 2004). Μέσα από άλλες έρευνες έχει αποδειχθεί πως τα φωνολογικά 

ελλείμματα αναγνωρίζονται ως προβλεπτικός παράγοντας των αναγνωστικών δυσκολιών 

(Lonigan, Anthony, Philips, & Purpura, 2009·Schuele & Boudreau, 2008). 

Σε μια έρευνα σε παιδιά με δυσλεξία  και  διαταραχές λόγου παρουσιάστηκαν 

ελλείμματα στην ανάπτυξη φωνολογικής επίγνωσης  και  μεγάλες διαφορές στις επιδόσεις 

πάνω στην αναγνώριση των αρχικών φωνημάτων των λέξεων σε σύγκριση με τα παιδιά 

τυπικής ανάπτυξης (Carroll & Snowling, 2004). Τα παιδιά που παρουσίαζαν αναγνωστική 

καθυστέρηση στην ηλικία των έξι χαρακτηρίζονταν από χαμηλά επίπεδα της ικανότητας 

για ομοιοκαταληξία σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης (Gallagher, Frith & 

Snowling, 2000·Snowling, Gallagher & Frith, 2003). 

Σε μια άλλη έρευνα τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης είχανε καλύτερες επιδόσεις σε 

δραστηριότητες φωνολογικής επίγνωσης σε σύγκριση με τα παιδιά που είχανε κίνδυνο για 

εμφάνιση δυσλεξίας (Puolakahano, Poikkeus, Ahonen, Tolvanen & Lyytinen, 2004). Έτσι, 

τα παιδιά με μεγάλη πιθανότητα για εμφάνιση δυσλεξίας συνδέονται με ελλείμματα στο 

τομέα της φωνολογικής επίγνωσης (Gallagher, Frith & Snowling, 2000·Snowling, 

Gallagher & Frith, 2003). 

Κατά την Μαυρομάτη (2004), τα παιδιά με δυσλεξία έχουνε δυσκολίες στο 

σύστημα φωνολογικής ενημερότητας  και  επεξεργασίας. Διακρίνονται από δυσκολίες στη 

διαδικασία της επεξεργασίας του προφορικού λόγου στις επιμέρους του συστατικές δομές. 

Ακόμα, παρουσιάζουν δυσκολίες σε δραστηριότητες με την φωνημική απάλειψη, 

αντικατάσταση, ανάλυση  και  ολοκλήρωση.  

Η έλλειψη της φωνολογικής ικανότητας είναι χαρακτηριστικό της δυσλεξίας 

(Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). Οι φωνολογικές ελλείψεις των παιδιών 

επιφέρουν χαμηλή ακρίβεια στις δραστηριότητες φωνημικής επίγνωσης  και  βραχύχρονης 

μνήμης. Σύμφωνα με μια μετα-ανάλυση (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012), οι 
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ελλείψεις στη φωνημική επίγνωση είναι πιο συνηθισμένες από τις ελλείψεις στη 

φωνολογική βραχύχρονη μνήμη.  

Σε μια έρευνα των Blischak, Shah, Lombardino και Chiarella (2004), με παιδιά που 

είχανε βαριές διαταραχές του λόγου βρέθηκε πως η διδασκαλία στην αντιστοίχηση 

φωνήματος- γραφήματος  και  η διδασκαλία στην ανάπτυξη της ικανότητας της φωνημικής 

επίγνωσης βοήθησε σε σημαντικό βαθμό στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων 

αποκωδικοποίησης. Οι δεξιότητες φωνημικής επίγνωσης περιλάμβαναν το φωνημικό 

χειρισμό  και  τη φωνημική κατάτμηση,  και  οι αποκρίσεις των παιδιών αποτελούνταν από 

την επιλογή της κάρτας με το σωστό γράμμα πάνω από το σύνολο των καρτών με τα 

γράμματα. Σε συμφωνία είναι  και  η έρευνα του Gillon (2000) όπου υποστηρίζει τη θετική 

επίδραση της φωνολογικής επίγνωσης σε προβλήματα λόγου. 

Στην έρευνα των Dessemontet και Chambrier (2015) βρέθηκε πως οι δεξιότητες 

φωνημικής επίγνωσης ενισχύουν σημαντικά την επίδοση των παιδιών με ήπια  και  μέτρια 

νοητική υστέρηση ηλικίας 6 έως 8 ετών στην ανάγνωση. Σε μια αντίστοιχη έρευνα με 

παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση  και  διαταραχές του λόγου τα παιδιά με το υψηλότερο 

επίπεδο φωνημικών δεξιοτήτων μπόρεσαν να ανταποκριθούν με επιτυχία στις 

δραστηριότητες ανάγνωσης άγνωστων λέξεων, σε αντίθεση με τα παιδιά με χαμηλά 

επίπεδα που έδειξαν δυσκολίες (Heller, Fredrick, Tumlin & Brineman, 2002). 

Μια έρευνα του Gabig (2010) μελέτησε άτομα με αυτισμό σε δραστηριότητες 

φωνολογικής επίγνωσης  και  ανάγνωσης, όπως η ανάλυση φωνημάτων σε ψευδολέξεις 

και  ανάμειξη ήχων στον προφορικό λόγο. Τα άτομα παρουσίασαν επιτυχίες στην 

επεξεργασία  και αποκωδικοποίηση των υπαρκτών λέξεων, που οφείλεται στην 

οπτικοποίηση αυτών από τα παιδιά, αλλά αδυναμίες στις ψευδολέξεις, που οφείλεται σε 

προβλήματα της φωνολογικής επίγνωσης. 

Όσον αφορά τα παιδιά με κώφωση, έχει βρεθεί πως οι χαμηλές επιδόσεις των 

παιδιών με προγλωσσική κώφωση οφείλεται στις ελλείψεις στη φωνολογική 

αποκωδικοποίηση (Kelly & Barac-Cokija, 2007). Εξαιτίας της απουσίας των ακουστικών 

ερεθισμάτων, οι προγλωσσικοί κωφοί αναγνώστες δεν αναπτύσσουν με επάρκεια τη 

φωνημική επίγνωση (Charlier και Leybaert, 2000·Dyer, MacSweeney, Szczerbinski & 

Campbell, 2003). Η έλλειψη της  φωνημικής επίγνωσης εμποδίζει την γρήγορη  και  

ακριβή φωνημική αποκωδικοποίηση των γραπτών λέξεων (Perfetti & Sandak, 2000). 

Πολλοί επιστήμονες έχουν αποδείξει την έντονη σχέση της φωνημικής επίγνωσης με την 

ικανότητα των κωφών αναγνωστών να κατανοούν γραπτό κείμενο (Miller, 2010·Dyer, 

MacSweeney, Szczerbinski & Campbell, 2003·Colin,Magnan, Ecalle & Leybaert, 2007). 
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Μπορούμε λοιπόν να δούμε την έντονη σχέση της φωνολογικής επίγνωσης  και  

των φωνημικών λειτουργιών στην ενίσχυση  και  την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων 

ανάγνωσης  και  γλωσσικής επάρκειας. Αν  και  γενικότερα παρατηρούμε μια έλλειψη σε 

ερευνητικά ευρήματα που εστιάζουν στη σχέση της φωνημικής επίγνωσης με την 

ανάγνωση σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες, η σχέση της φωνημικής επίγνωσης με 

την ανάγνωση έχει αποδειχθεί σε αρκετές έρευνες.  

Όποια άλλη λειτουργία λοιπόν ενισχύει τη δεξιότητα της φωνημικής επίγνωσης 

άμεσα ενισχύει  και  τις δεξιότητες ανάγνωσης. Από αυτές τις λειτουργίες θα μελετήσουμε 

τη μουσική ακουστικότητα  και  τη σχέση της με τη φωνημική επίγνωση. Με τον τρόπο 

αυτό, θα εξετάσουμε κατά πόσο η μουσική ανάπτυξη θα μπορέσει να ενταχθεί σε ένα 

πρόγραμμα ενίσχυσης των αναγνωστικών δυσκολιών σε παιδιά τυπικής  και  μη τυπικής 

ανάπτυξης. 

 

1.3 Η σχέση της μουσικής ακουστικότητας και της φωνημικής επίγνωσης 

Τα φωνήµατα και  τα γραφήµατα της γλώσσας μπορούν να παραλληλιστούν µε τις 

νότες της μουσικής. Μέσα από τη μουσική, ο άνθρωπος μαθαίνει να διακρίνει ήχους, 

τονικά  και ρυθμικά μοτίβα, έτσι όπως στη γλώσσα μαθαίνει να διακρίνει τα φωνήματα 

των λέξεων  και  να τα συνδέει µε τα γραφήµατα. Η κατανόηση και η αναπαραγωγή του 

λόγου  και  της μουσικής προσδιορίζονται από το φωνητικό  και  το μουσικό σύστημα 

(Καρτασίδου, 2004). 

 Ο τόνος  και  ο ρυθμός θεωρούνται ως τα σημαντικότερα στοιχεία στη μουσική. Ο 

Thaut (2005) ονομάζει τον τόνο  και  το ρυθμό ως τη «σύνταξη» της μουσικής  και  ο 

ρυθμός  και  ο τόνος επιδρούν στην αντίληψη της προσωδίας του λόγου (Marie, Magne & 

Besson, 2011). Η σχέση της τονικής αντίληψης των λέξεων έχει διερευνηθεί από τον 

Deutsch με συμπέρασμα πως το άτομο μέσω της τονικής του αντίληψης  συνδέει ένα 

συγκεκριμένο τόνο που ακούει με μια συγκεκριμένη λέξη (Deutsch, 2006).  

Η γλώσσα  και  η μουσική είναι δυο κυρίαρχες μορφές επικοινωνία στη ζωή του 

ανθρώπου. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ο ήχος. Γεννιόμαστε σε ένα κόσμο ο 

οποίος αποτελείται από δυο βασικά ηχητικά συστήματα. 1) το γλωσσικό που περιέχει τα 

φωνήεντα, τα σύμφωνα  και  το τονικό ύψος της μητρικής γλώσσας  και  2) το μουσικό 

που αντιστοιχεί στη μουσική παράδοση (Patel, 2008).  

Η πρώτη αίσθηση που αναπτύσσεται στον άνθρωπο είναι αυτή της ακοής με 

αποτέλεσμα ο άνθρωπος να έχει δεχτεί μια ποικιλία μουσικών  και  γλωσσικών 



26 
 

ερεθισμάτων ήδη πριν από την γέννησή του. Η μουσική  και  ο λόγος αποτελούν δυο μη 

διακριτά συστήματα, σύνολα από μικρά στοιχεία λόγου  και  μουσικούς τόνους τα οποία 

συνδυάζονται για να δημιουργήσουν δομές με έντονα νοηματικό περιεχόμενο (Patel, 

2008). Στη γλώσσα ο μαθητής καλείται να ακολουθήσει τους γραµµατικούς και  

συντακτικούς κανόνες της γλώσσας με σκοπό να διαβάσει  και  να γράψει. Αντίστοιχα, 

στη μουσική, η γνώση της θεωρίας  και  της αρμονίας παίζουν σημαντικό ρόλο για την 

επιτυχή μουσική ανάγνωση  και σημειογραφία. Επιπλέον, η ακοή αποτελεί πηγή  και  

όργανο της μουσικής  και  της γλώσσας (Καρτασίδου, 2004). 

Η επεξεργασία του προφορικού λόγου  και  της γλωσσικής λειτουργίας γενικότερα, 

όπως  και  η επεξεργασία των μουσικών ερεθισμάτων, βασίζονται στα κοινά ακουστικά 

στοιχεία των μουσικών  και  γλωσσικών ήχων. Η μουσική  και  η γλώσσα έχουν αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά λόγω της δομικής τους ανάλυσης. Οι διαδικασίες που 

ακολουθούνται για τη δημιουργία της αντίληψης της μουσικής φαίνεται πως μοιράζονται 

κοινά χαρακτηριστικά με αυτές της γλώσσας (Παπαδέλης, 2008). Όσον αφορά τον 

εγκέφαλο, η περιοχή broca δραστηριοποιείται όχι μόνο με τη διαδικασία σύνταξης των 

γλωσσικών φράσεων, αλλά  και  με τη σύνταξη των μουσικών φράσεων (Maess, Koelsch, 

Gunter & Friederici, 2001). 

Η διαφοροποίηση του τονισμού, της διάρκειας και  του τονικού ύψους ορισμένων 

συλλαβών σε διάφορες γλώσσες, προκειμένου να γίνει αντιληπτό το τονισμένο σημείο από 

το μη τονισμένο, υπάρχει και  στη μουσική διάρθρωση μιας μουσικής φράσης ή 

ολόκληρου κομματιού προκειμένου να γίνει αντιληπτή και κατανοητή η βαρύτητα που 

έχει κάθε φθόγγος μέσα από μια συγκεκριμένη δομή (Παπαδέλης, 2008). 

 

1.3.1 Ερευνητικά ευρήματα σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

 Η έρευνα των Lamb και Gregory (1993) εξέτασε παιδιά προσχολικής ηλικίας  και  

εντόπισε σύνδεση μεταξύ της ικανότητας για διάκριση του μουσικού τόνου  και  της 

δεξιότητας της φωνημικής επίγνωσης. Τα παιδιά που είχανε υψηλή επίδοση στη δεξιότητα 

της τονικής διάκρισης σημείωσαν αντίστοιχα υψηλές επιδόσεις σε δραστηριότητες 

φωνημικής επίγνωσης  και  ανάγνωσης. 

Σε μια έρευνα των Gordon, Shivers, Wieland, Kotz, Yoder και Devin McAuley 

(2015) που πραγματοποιήθηκε με παιδιά έξι ετών τυπικής γλωσσικής ανάπτυξης 

μελετήθηκε η σχέση μεταξύ των δεξιοτήτων ρυθμικής αντίληψης  και  των δεξιοτήτων 

φωνολογικής επίγνωσης  και  γραμματικής. Τα παιδιά με καλύτερες επιδόσεις 
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φωνολογικής επίγνωσης ήταν ικανά να διακρίνουν πιο περίπλοκα ρυθμικά μοτίβα. 

Βρέθηκε πως υπάρχει έντονη σχέση μεταξύ της ικανότητας για διάκριση ρυθμικών 

σχημάτων με τις συντακτικές δεξιότητες της γλώσσας.  

 Σε μια άλλη έρευνα των Magne, Shon και Besson (2006) εξετάστηκε η επίδραση 

της μουσικής εκπαίδευσης στην αντίληψη του τόνου, μια λειτουργία που υπάρχει όχι μόνο 

στη μουσική αλλά  και  στη γλώσσα. Εξετάστηκαν δυο ομάδες παιδιών 8 ετών, κάποια που 

είχανε  και  κάποια που δεν είχανε μουσική εκπαίδευση, με σκοπό την αναγνώριση των 

αταίριαστων μουσικών φράσεων ή προτάσεων.  Η ομάδα των παιδιών που είχε μουσική 

εκπαίδευση τεσσάρων χρόνων είχε διπλάσια καλύτερα αποτελέσματα από τα παιδιά χωρίς 

μουσική εκπαίδευση στην αντίληψη των αταίριαστων μουσικών φράσεων. Η 

συγκεκριμένη έρευνα αποδεικνύει πως η μουσική εκπαίδευση αναπτύσσει την ευαισθησία 

σε μια συγκεκριμένη ακουστική παράμετρο, που είναι εξίσου σημαντική στη μουσική όσο  

και  στη προσωδία του λόγου. Η συνέπεια αυτού είναι καλύτερες επιδόσεις τόσο στη 

μουσική όσο  και  στη γλώσσα. 

 Στην έρευνα των Peynircioglu, Durgunoglu και Oney-Kusefoglu (2002) 

μελετήθηκε η σχέση της μουσικής με τη φωνημική επίγνωση σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας. Συγκεκριμένα στο τεστ φωνημικής επίγνωσης ζητήθηκε από τα παιδιά να 

αφαιρέσουν το αρχικό ή το τελικό φώνημα της λέξης  και  στο μουσικό τεστ να 

αφαιρέσουν τον αρχικό ή τον τελικό μουσικό ήχο από μια μελωδία. Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πως τα παιδιά με υψηλή μουσική δεκτικότητα είχαν μεγαλύτερες επιδόσεις στο 

τεστ φωνημικής επίγνωσης. Το τεστ αυτό αξιολογούσε τα παιδιά σε μια συγκεκριμένη 

λειτουργία της φωνημικής επίγνωσης, τη φωνημική απαλοιφή. 

 Σε έρευνα των Anvari, Trainor, Woodside και Levy (2002) ερευνήθηκε η σχέση 

της μουσικής αντίληψης, της φωνολογικής επίγνωσης  και  της ανάγνωσης παιδιών 4  και  

5 χρονών. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως τα παιδιά 4 ετών παρουσιάζουν μεγάλη σχέση 

της μουσικής ικανότητας με την ανάγνωση και  τη φωνημική επίγνωση, ενώ τα παιδιά 5 

ετών σχέση της τονικής αντίληψης με την ανάγνωση και  τη φωνημική επίγνωση.  και  

στις δυο ηλικιακές ομάδες η φωνολογική επίγνωση σχετίζεται με την ανάγνωση. Όσον 

αφορά τη φωνημική επίγνωση, για τα παιδιά 4 ετών κρίθηκε σημαντική η μουσική 

αντίληψη ενώ για τα παιδιά 5 ετών κρίθηκε σημαντική η τονική αντίληψη. Το πιο 

σημαντικό κομμάτι αυτής της έρευνας είναι ότι η μουσική αντίληψη  και  η φωνημική 

επίγνωση αξιοποιούν κοινές βασικές ακουστικές  και  γνωστικές δεξιότητες που 

απαιτούνται για την ανάγνωση, αλλά έχουν  και  ξεχωριστές δεξιότητες για την 

επεξεργασία.  
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 Σε έρευνα των Bolduc και Montesinos-Gelet (2005) βρέθηκε πως η μουσική 

ακουστικότητα συνδέεται με  τη φωνολογική επίγνωση σε παιδιά νηπιακής ηλικίας. 

Εξετάστηκε η ρυθμική  και  η τονική ακουστικότητα των παιδιών με το τεστ του Gordon 

και  από τις λειτουργίες φωνολογικής επίγνωσης εξετάστηκε η αναγνώριση μη διαδοχικής 

συλλαβής, η αναγνώριση της πρώτης συλλαβής, η κατηγοριοποίηση του αρχικού 

φωνήματος  και  η καταστολή του αρχικού φωνήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως 

υπάρχει μια έντονη συσχέτιση μεταξύ της τονικής επίγνωσης  και  της φωνολογικής 

επίγνωση. Τα παιδιά που είχανε υψηλότερα επίπεδα τονικής ακουστικότητας είχανε  και  

καλύτερες επιδόσεις στο τεστ φωνολογικής επίγνωσης. 

 Η Rubinson (2010) ανακάλυψε πως υπάρχει σχέση μεταξύ της μουσικής 

ακουστικότητας, τονικής  και  ρυθμικής, με τη φωνολογική επίγνωση σε παιδιά 

νηπιαγωγείου. Από τις λειτουργίες της φωνολογικής επίγνωσης, μελέτησε τη διάκριση του 

αρχικού ήχου  και  τη φωνημική ανάλυση, καθώς  και  την ευχέρεια των παιδιών σε αυτές 

τις δεξιότητες. Από μια άλλη έρευνα των Forgeard, Schlaug, Norton, Rosam, Iyengar,  και 

Winner (2008) βρέθηκε σχέση μεταξύ της μουσικής ακουστικότητας  και  της φωνημικής 

επίγνωσης. Η λειτουργία  της φωνημικής επίγνωσης είναι η φωνημική απαλοιφή  και  

βρέθηκε σχέση με τη τονική  και  ρυθμική ακουστικότητα.  

 Σε μια έρευνα της Culp (2017) για τη σχέση της μουσικής ακουστικότητας με τη 

φωνολογική επίγνωση μελετήθηκαν οι φωνολογικές λειτουργίες  της ομοιοκαταληξίας, της 

φωνολογικής ανάλυσης, απαλοιφής, αντικατάστασης, ολοκλήρωσης  και  διάκρισης σε 

παιδιά Β’ Δημοτικού. Βρέθηκε πως υπάρχει σχέση μεταξύ της τονικής ακουστικότητας με 

την ομοιοκαταληξία, την φωνολογική απαλοιφή και  σύνθεση. Γενικότερα, υπήρξε 

εντονότερη η σχέση της τονικής ακουστικότητας με τη φωνολογική επίγνωση. Η έρευνα 

των Moritz, Yampolsky, Papadelis, Thomson και Wolf (2013) βρέθηκε η σχέση της 

ρυθμικής ακουστικότητας με τη φωνολογική επίγνωση σε παιδιά νηπιαγωγείου, αλλά δεν 

εξέτασε το στοιχείο της τονικής ακουστικότητας.  

 Στην έρευνα του Gromko (2005) εξετάστηκε η επίδραση ενός προγράμματος 

μουσικής στη φωνημική επίγνωση των παιδιών του νηπιαγωγείου. Η μια ομάδα δεν 

παρακολούθησε τα μαθήματα μουσικής που η άλλη ομάδα συμμετείχε για τέσσερις μήνες. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως  υπάρχει σχέση της μουσικής με τη φωνημική επίγνωση,  

και  συγκεκριμένα με τη λειτουργία της φωνημικής κατάτμησης. Υποστηρίχτηκε πως η 

παραγωγή μουσικής  και  η σύνδεση των ήχων με συγκεκριμένα σύμβολα μπορεί να 

αναπτύξει γνωστικές διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που χρειάζεται για να αναλύσεις μια 

λέξη του προφορικού λόγου στα φωνήματα που την αποτελούν. 
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1.3.2 Ερευνητικά ευρήματα σε παιδιά μη τυπικής ανάπτυξης 

Σε μια έρευνα των Cumming, Wilson, Leong, Colling και Goswami (2015) 

αποδείχθηκε πως τα παιδιά που είχανε γραμματικές ελλείψεις είχανε μειωμένες επιδόσεις 

στις δραστηριότητες ρυθμικής αντίληψης. Ο ρυθμός  και  η γραμματική μοιράζονται 

κοινές λειτουργίες όπως η αλληλουχία  και  η κατάτμηση (Kotz, Schwartze, & Schmidt-

Kassow, 2009). Οι έρευνες δείχνουν τη σχέση μεταξύ ρυθμού  και  γραμματικής στα 

παιδιά (Gordon, Jacobs, Schuele & McAuley, 2015·Gordon, Shivers, Wieland, Kotz, 

Yoder& Devin McAuley, 2015) καθώς  και  τη σχέση του μουσικού ρυθμού με τη δομή 

του ισχυρού χτύπου που μπορεί να επηρεάσει γλωσσικές καταστάσεις (Bedoin, Brisseau, 

Molinier, Roch & Tillmann, 2016).  

Έχει διαπιστωθεί πως η σχέση της φωνημικής επίγνωσης με την τονική αντίληψη 

είναι μεγάλη σε παιδιά με ειδικές γλωσσικές δυσκολίες, με τρόπο ώστε να ενισχύεται η 

σχέση της φωνημικής επίγνωσης  και  της μουσικής ακουστικότητας στο τονικό κομμάτι 

(Mengler, Hogben, Michie & Bishop, 2005). Η αντίληψη του ρυθμού έχει έντονη σχέση με 

τις ακουστικές δυσκολίες των παιδιών με πρόβλημα στην ανάγνωση (Hämäläinen, 

Leppänen, Eklund, Thomson, Richardson, Guttorm, Witton, Poikkeus, Goswami & 

Lyytinen, 2009; Surányi, Csѐpe, Richardson, Thomson, Honbolygò & Goswami, 2009).Τα 

παιδιά που έχουνε διαγνωσθεί με δυσλεξία παρουσιάζουνε δυσκολίες στη φωνολογική 

ενημερότητα, συγκεκριμένα στην επεξεργασία της δομής των ήχων της ομιλίας που 

οφείλεται σε παράγοντες όπως ο ρυθμός  και  το μέτρο του προφορικού λόγου (Huss, 

Verney, Fosker, Mead & Goswami, 2011). 

Η πρόσληψη του ρυθμού έχει επισημανθεί για θεραπευτικές παρεμβάσεις σε 

διαταραχές του λόγου  και  της γλώσσας, όπως η αφασία, η ασθένεια Πάρκινσον, το 

τραύλισμα  και  το φάσμα του αυτισμού (Fujii & Wan, 2014). Η τονική πρόσληψη έχει 

αναφερθεί ως μη τυπική σε ένα μεγάλο ποσοστό ατόμων στο φάσμα του αυτισμού (Bonne, 

McAdams, Smith, Berthiaume, Bertone, Ciocca, Burack & Mottron, 2010·Stanutz, 

Wapnick & Burack, 2014). 

Μια έρευνα του Peters (2006) έδειξε πως τα ρυθμικά προγράμματα μουσικής 

κατάφεραν να επιδράσουν θετικά σε παιδιά με προβλήματα ανάγνωσης ηλικίας 8 με 12 

χρονών. Τα παιδιά μετά τη ρυθμική εκπαίδευση παρουσίασαν βελτίωση στην 

αναγνωστική  και  ρυθμική ικανότητα. Σε μια αντίστοιχη έρευνα των Bhide, Power και 

Goswami (2013) εξετάστηκε η σχέση του ρυθμού  και  της αναγνωστικής ικανότητας σε 

παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. Βασισμένη στις θεωρίες περί της σχέσης των 

αναγνωστικών δυσκολιών με τα ελλείμματα  στην αντίληψη του ρυθμού, σχεδίασε δυο 
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προγράμματα μουσικής. Το ένα πρόγραμμα είναι μια μουσική παρέμβαση για 

αναγνωστικές δυσκολίες  και  το δεύτερο είναι μια παρέμβαση μέσω λογισμικού που 

εστιάζει στην ρυθμική εκπαίδευση  και  την εκμάθηση της αντιστοίχησης φωνήματος- 

γραφήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως  και  οι δυο παρεμβάσεις είχανε θετικές 

συνέπειες στην ανάγνωση λέξεων  και ψευδολέξεων, στη φωνημική επίγνωση  και  στην 

ορθογραφία. 

Σε ακόμα μια έρευνα εξετάστηκε η επίδραση ενός μουσικού προγράμματος 

παρέμβασης σε δεξιότητες φωνολογικής επίγνωσης. Τα παιδιά που εξετάστηκαν 

περιλάμβαναν δυο ομάδες παιδιών, με  και  χωρίς δυσλεξία,  και  οι φωνολογικοί τομείς 

περιλάμβαναν τη αναγνώριση  και  διάκριση των φωνημάτων, τη διάρκεια των συλλαβών  

και  διάκριση τόνου. Στην έρευνα μετρήθηκε η επίδοση των παιδιών με δυσλεξία πριν  και  

μετά το πρόγραμμα μουσικής παρέμβασης. Βρέθηκε πως βελτιώθηκε σημαντικά η 

αναγνώριση  και  διάκριση φωνημάτων  και  η αντίληψη της διάρκειας της συλλαβής, 

αλλά δεν βρέθηκε διαφορά στην παραγωγή του ρυθμού. Στα παιδιά τυπικής ανάπτυξης δεν 

παρατηρήθηκε κάποια βελτίωση στις επιδόσεις πάνω στις συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά 

παρατήθηκε μια σημαντική βελτίωση στην οπτική αντίληψη  και  τη γραφή (Habib, Lardy, 

Desiles, Commeiras, Chobert & Besson, 2016).    

Όσον αφορά τα παιδιά με ελλείμματα στις γλωσσικές ικανότητες, έχει αποδειχθεί 

πως υπάρχει η σχέση αυτών των ελλειμμάτων με την έλλειψη βασικών λειτουργιών που 

εδράζουν στο ακουστικό κανάλι.  και  περιλαμβάνουν λειτουργίες διάκρισης ήχων  και  

ρυθμών. Κατά τους Mengler, Hogben, Michie και Bishop (2005) η έλλειψη της ικανότητας 

για διάκριση τονικών  και  ρυθμικών μοτίβων επιφέρει δυσκολίες στην ανάπτυξη 

λειτουργιών της φωνολογικής ενημερότητας. Συγκεκριμένα, τα παιδιά της έρευνας που 

είχανε ειδική γλωσσική διαταραχή παρουσίασαν χαμηλότερα ποσοστά διάκριση ήχων με 

διαφορετική συχνότητα σε σχέση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ στην διάκριση 

ήχων με διαφορετική ένταση οι επιδόσεις των δυο ομάδων δεν είχανε σημαντική διαφορά.  

Κατά τους Thomson, Fryer, Maltby και Goswami (2006), η επίδοση των ατόμων με 

αναπτυξιακή δυσλεξία στη λειτουργία της φωνημικής απαλοιφής είναι χαμηλότερη από 

της επίδοση των ατόμων τυπικής ανάπτυξης. Η επίδοση των ατόμων με δυσλεξία στη 

συνολική επίδοση των φωνολογικών δεξιοτήτων ήτανε χαμηλότερη από τη ομάδα τυπικής 

ανάπτυξης. Στις ρυθμικές δραστηριότητες με χτυπήματα χεριών δεν βρέθηκε κάποια 

σημαντική διαφορά, εκτός από τις πιο σύνθετες ρυθμικές δραστηριότητες. Η δυσκολία 

ακουστικής πρόσληψης στην επεξεργασία των ρυθμικών ερεθισμάτων μπορεί να οφείλεται 

σε δυσκολίες με δεξιότητες συγχρονισμού κίνησης  και  ρυθμού. Η πρόσληψη  και  η 
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παραγωγή του ρυθμού είναι άμεσα συνδεδεμένη. Σε έρευνα των Forgeard, Schlaug, 

Norton, Rosam, Iyengar και Winner (2008) μελετήθηκε η ικανότητα της μουσικής 

διάκρισης με τη φωνημική επίγνωση σε παιδιά με δυσλεξία. Βρέθηκε η σχέση της 

φωνημικής επίγνωσης  με την τονική  και  ρυθμική ακουστικότητα.  

Με βάση τα αποτελέσματα που έχουνε αναφερθεί μπορεί  να παρατηρηθεί μια 

έλλειψη σε έρευνες που εστιάζουν στη μελέτη της σχέσης της μουσικής ακουστικότητας 

με τη φωνημική επίγνωση σε παιδιά τυπικής  και  μη τυπικής ανάπτυξης. Υπάρχουν 

αρκετές έρευνες που μελετούν την σχέση της μουσικής εκτέλεσης  και  εκπαίδευσης με 

την ανάγνωση, τη γλώσσα  και  τη φωνολογική επίγνωση, αλλά ελάχιστες εστιάζουν σε 

φωνημικές λειτουργίες και  στη μουσική ακουστικότητα. 

Από τις έρευνες που αναφέραμε όμως μπορούμε να συμπεράνουμε τη σχέση της 

μουσικής ακουστικότητας με τη φωνημική επίγνωση, κυρίως σε παιδιά τυπικής αλλά  και  

μη τυπικής ανάπτυξης. Κρίνουμε όμως σημαντικό να τονίσουμε πως το συγκεκριμένο 

θέμα δεν έχει ερευνηθεί αρκετά  και  έχει ελλείψεις στη διεθνή  και  ελληνική 

βιβλιογραφία.  

 

1.3.3 Οριοθέτηση του προβλήματος 

 Η λειτουργία της ανάγνωσης αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική, μιας  και  ολόκληρο το 

εκπαιδευτικό σύστημα βασίζεται σε αυτήν για την μετάδοση της γνώσης. Σε κάθε μάθημα 

είτε θεωρητικής κατεύθυνσης είτε θετικής η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσα από την 

ανάγνωση  και  τη γραφή. Η εισαγωγή των παιδιών στην εκμάθηση της ανάγνωσης πρέπει 

να βασίζεται πάνω στην αναγνωστική  και  μαθησιακή τους ετοιμότητα. Είναι σημαντικό 

στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού τα παιδιά να έχουνε την αναγνωστική  ετοιμότητα που 

απαιτείται για την επιτυχία τους σε δραστηριότητες ανάγνωσης. Τα παιδιά με ειδικές 

μαθησιακές ανάγκες  και  φωνολογικές διαταραχές συναντούνε έντονα προβλήματα στην 

ανάγνωση, με συνέπεια την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων ανάπτυξης των 

απαραίτητων δεξιοτήτων για την ανάγνωση. 

Η ανάγνωση αποτελεί το πιο σημαντικό εργαλείο μάθησης για κάθε σχολικό 

μάθημα  και  είναι απαραίτητο στοιχείο της σχολικής επιτυχίας. Η σχέση των φωνημικών 

λειτουργιών σχετίζεται άμεσα με τις αναγνωστικές ικανότητες, με τη φωνημική επίγνωση 

να αποτελεί προβλεπτικό παράγοντα της αναγνωστικής τους επίδοσης. Τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου  και  της Α’ Δημοτικού επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη 
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των φωνημικών τους λειτουργιών η οποία συνεπάγεται την βελτίωση της επίδοσής τους σε 

δεξιότητες ανάγνωσης.  

Η έρευνα αυτή βασισμένη σε θεωρίες περί μουσικής δεκτικότητας  και  

περιβάλλοντος, έρχεται να αναδείξει την σημαντικότητα της μουσικής ανάπτυξης για τη 

σχολική επιτυχία των παιδιών στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Με τον τρόπο αυτό, θα 

ανακαλύψουμε αν η μουσική αγωγή μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση των 

αναγνωστικών και  φωνολογικών δεξιοτήτων των παιδιών,  και  συγκεκριμένα ποια 

φωνημική λειτουργία από τις τρεις σχετίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό με την μουσική 

ακουστικότητα  και  σε ποια ηλικία η σχέση είναι μεγαλύτερη. 

Η αναγκαιότητα της έρευνας είναι μεγάλη, μιας  και  τα τελευταία χρόνια γίνονται 

μεγάλες προσπάθειες για να δημιουργηθούν κατάλληλα προγράμματα πρώιμης 

παρέμβασης σε παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες. Η μουσική θα μπορούσε να ενταχθεί 

σε ένα τέτοιο πλαίσιο ως μάθημα  και  ως εργαλείο σε εκπαιδευτικά  και  θεραπευτικά 

προγράμματα. Μέσα από την ανάδειξη της σχέσης της μουσικής ακουστικότητας με τις 

τρεις διαφορετικές μεταβλητές θα μπορέσουν να σχεδιαστούν προγράμματα που να 

εστιάζουν στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης λειτουργίας. Η συγκεκριμένη έρευνα 

αποτελεί σημαντική μιας  και  εστιάζει στη βελτίωση των προγραμμάτων της γενικής  και  

της ειδικής εκπαίδευσης,  και  τα ευρήματα αφορούνε μαθητές τυπικής  και  μη τυπικής 

ανάπτυξης. 

 

1.3.4 Σκοπός της έρευνας- Ερευνητικά ερωτήματα 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να διερευνηθεί η σχέση της μουσικής ακουστικότητας 

με τη φωνημική ολοκλήρωση, διάκριση  και  ανάλυση ως ένα ενιαίο σύστημα φωνημικής 

επίγνωσης, αλλά  και  ως τρεις ξεχωριστές φωνημικές λειτουργίες. 
 

• Ποια είναι η σχέση της μουσικής ακουστικότητας, ρυθμικής  και  τονικής, με τη 

φωνημική διάκριση των παιδιών της πρώτης  και  της δεύτερης σχολικής ηλικίας; 

• Ποια είναι η σχέση της μουσικής ακουστικότητας, ρυθμικής  και  τονικής, με την 

φωνημική ανάλυση των παιδιών της πρώτης  και  της δεύτερης σχολικής ηλικίας; 

• Ποια είναι η σχέση της μουσικής ακουστικότητας, ρυθμικής  και  τονικής, με την 

φωνημική ολοκλήρωση των παιδιών της πρώτης  και  της δεύτερης σχολικής ηλικίας; 
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Κεφάλαιο 2 

Μεθοδολογία της έρευνας 
 

2.1 Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετέχουν 30 παιδιά ανεξαρτήτως φύλου από Δημοτικά σχολεία 

του Νομού Καρδίτσας, με μητρική γλώσσα την ελληνική. Τα 15 παιδιά φοιτούν στην Α’ 

Δημοτικού  και  τα άλλα 15 στην Β’ Δημοτικού.  

 

2.2 Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Για τον σκοπό της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκαν ένα εργαλείο μέτρησης 

της μουσικής ακουστικότητας και ένα εργαλείο για την μέτρηση της φωνολογικής 

λειτουργίας (φωνημική διάκριση, ανάλυση και ολοκλήρωση) . 

Όσον αφορά τη μουσική ακουστικότητα, χρησιμοποιήθηκε το τεστ «Στοιχειώδεις 

μετρήσεις μουσικής ακουστικότητας» του Gordon (Primary Measures of MusicAudiation), 

το οποίο έχει σχεδιαστεί για παιδιά νηπιαγωγείου, Α, Β  και  Γ Δημοτικού. Το τεστ 

περιλαμβάνει δοκιμασίες για την αξιολόγηση της τονικής  και  της ρυθμικής 

ακουστικότητας. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει την ακρόαση 40 ηχογραφημένων ζευγών 

μελωδικών μοτίβων  και  40 ζεύγη ρυθμικών μοτίβων,  και  το παιδί καλείται να απαντήσει 

αν είναι ίδια ή διαφορετικά. Η απόκριση του παιδιού είναι γραπτή, με την κύκλωση του 

συμβόλου που δηλώνει την απάντηση Ίδιο ή την απάντηση Διαφορετικό, που 

απεικονίζονται με δυο διαφορετικά σκίτσα.  Τα αποτελέσματα μας δίνουν τρεις δείκτες της 

μουσικής ακουστικότητας του παιδιού. Τη Ρυθμική, την Τονική  και  την Συνολική. 

Όσον αφορά την αξιολόγηση της φωνολογικής λειτουργίας, χρησιμοποιήθηκε το 

ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας Λ-αΤ-ω. Αυτό το εργαλείο είναι ένα τεστ 

γλωσσικής επάρκειας  και  αποτελείται από δυο επίπεδα.  Στη συγκεκριμένη έρευνα 

χρησιμοποιήθηκε το Επίπεδο Ι, το οποίο περιλαμβάνει 10 δοκιμασίες για παιδιά ηλικίας 4-

7 ετών. Το δείγμα μας αξιολογήθηκε στη δοκιμασία της φωνημικής ολοκλήρωσης 

(δοκιμασία 6), στη δοκιμασία της φωνημικής ανάλυσης (δοκιμασία 7)  και  στη δοκιμασία 

της φωνημικής διάκρισης (δοκιμασία 8).  Η δοκιμασία της φωνημικής ολοκλήρωσης 

αποτελείται από 30 ερωτήματα που μετρούν την ικανότητα του παιδιού να ολοκληρώνει 

λέξεις ή ψευδολέξεις από μεμονωμένα φωνήματα. Ο ρυθμός με τον οποίο παρουσιάζονται 

οι φθόγγοι είναι 2 φθόγγοι Λ-α-Τ-ω Ψυχομετρικό Κριτήριο Γλωσσικής Επάρκειας 32 ανά 

δευτερόλεπτο. Οι φθόγγοι πρέπει να εκφέρονται σε φυσικό τόνο, να διατηρείται ο ρυθμός 
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και οι παύσεις. Π.χ. ο εξεταστής λέει: «χ-η-ν-α» και το παιδί ολοκληρώνει τη λέξη: χήνα. 

Η δοκιμασία της φωνημικής ανάλυσης αποτελείται από 29 ερωτήματα που μετρούν την 

ικανότητα του παιδιού να αναλύει λέξεις ή ψευδολέξεις σε μεμονωμένα φωνήματα.  Ο 

εξεταστής λέει τη λέξη και ζητάει από το παιδί να την αναλύσει σε φωνήματα. Π.χ. ο 

εξεταστής λέει: γάτα και το παιδί την αναλύει γ-α-τ-α. Τέλος, η δοκιμασία της φωνημικής 

διάκρισης αποτελείται από δυο μέρη που μετρούν τόσο την ικανότητα διάκρισης όσο  και  

την εννοιολογική κατανόηση του παιδιού. Eκτιμάται τόσο η ικανότητα διάκρισης όσο και 

η εννοιολογική κατανόηση. Αποτελεί δηλαδή ένα συνδυασμό φωνημικής – εννοιολογικής 

επίγνωσης. Στο πρώτο μέρος το οποίο περιλαμβάνει 14 ερωτήματα, δίνονται δύο λέξεις με 

προσωδία που διαφοροποιούνται σε φωνήματα που μοιάζουν ακουστικά (π-β-φ-θ, φ-ψ-ξ, 

ρ-λ, ξ-ζ, κ-τ, χ-κ) και το παιδί καλείται να τις διακρίνει με βάση το εννοιολογικό τους 

περιεχόμενο. Π.χ. «χρήμα – κρίμα: με αυτό πληρώνουμε». Στο δεύτερο μέρος που 

αποτελείται από τρεις ομάδες των 7 ερωτημάτων, αξιολογείται η προσωδία. 

 

2.3 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Η έρευνα έλαβε χώρο στο Νομό της Καρδίτσας από το Σεπτέμβριο μέχρι τον 

Οκτώβρη του 2020. Η εξέταση των παιδιών πραγματοποιήθηκε στους χώρους των 

εκπαιδευτικών ιδρυμάτων  και  στα σπίτια των υποκειμένων, όπου  και  τηρήθηκαν οι 

κατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες για την σωστή εκτέλεση των εργαλείων. Το κάθε 

παιδί εξετάστηκε ξεχωριστά για το εργαλείο Λ-α-Τ-ω  και ατομικά ή σε ομάδα για το 

εργαλείο του Gordon. 

Για τις ανάγκες της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα CD player, τα φύλλα 

απαντήσεων των παιδιών, μολύβι, σβήστρα,  εγχειρίδια διεξαγωγής των τεστ  και  το CD 

του τεστ μουσικής ακουστικότητας. Πριν τη διεξαγωγή των ερωτημάτων των εργαλείων 

γινότανε μια περιγραφή στο κάθε παιδί για τις δοκιμασίες στις οποίες καλείται να 

συμμετάσχει  και  τονίστηκε πως η διαδικασία δεν εστιάζει στην επίδοση  και  δεν θα 

επηρεάσει τη σχολική βαθμολογία. Ακόμα, πριν την έναρξη της εξέτασης με το κάθε παιδί 

ξεχωριστά γινότανε ένας έλεγχος για την λειτουργία των τεχνολογικών μέσων  και  της 

ακουστικής της αίθουσας ή του δωματίου. 

Η σειρά διεξαγωγής των εργαλείων ήτανε η ίδια σε κάθε παιδί, πρώτα εξετάστηκε 

το τεστ μουσικής ακουστικότητας  και  μετά το εργαλείο Λ-α-Τ-ω. Η εξέταση της 

μουσικής ακουστικότητας διαρκούσε περίπου 20 λεπτά  και  η εξέταση της γλωσσικής 

επάρκειας περίπου 20-25 λεπτά. Σε περίπτωση που ο εξεταστής έκρινε ότι το παιδί 
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αδυνατούσε να ολοκληρώσει την εξέταση λόγω κούρασης ή έλλειψης προσοχής, συνέχιζε 

το τεστ μέσα σε διάστημα δυο εβδομάδων.  

Η διαδικασία συλλογής δεδομένων περιλάμβανε τη γραπτή άδεια των γονιών  και  

του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ο σωστός συντονισμός μεταξύ των εκπαιδευτικών  και η 

επιλογή του κατάλληλου περιβάλλοντος αποτέλεσε σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή της 

έρευνας. Ο σωστός φωτισμός, το κατάλληλο ηχητικό περιβάλλον, η κατάσταση του 

παιδιού καθώς  και  η κατανόηση των οδηγιών από το παιδί λήφθηκαν υπόψη σε 

σημαντικό βαθμό.  

 

2.4 Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων της έρευνας έγινε µε το στατιστικό 

πακέτο SPSS 22. Αρχικά, υπολογίστηκαν τα περιγραφικά στατιστικά των μεταβλητών για 

κάθε σχολική τάξη. Στη συνέχεια, προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος δείκτης 

συσχέτισης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι της κανονικότητας των τιμών. Ακολούθησε 

υπολογισμός των συσχετίσεων μεταξύ του Λ-α-Τ-ω σκορ  και  των σκορ του PMMA 

(τονικό- ρυθμικό- συνολικό) µε το δείκτη συσχέτισης Pearson r.  

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι μέσων τιμών με t-test και ανάλυση 

διακύμανσης ANOVA (two-way nova), µε σκοπό να ελέγξουμε την επίδραση της 

κατηγορίας επίδοσης του τονικού και του ρυθμικού τεστ PMMA, του φύλου και της 

σχολικής τάξης στις επιδόσεις των παιδιών στο Λ-α-Τ-ω. Τέλος, µέσω των αναλύσεων 

διακύμανσης ANOVA ελέγχθηκε η επίδραση της κατηγορίας επίδοσης του Λ-α-Τ-ω, του 

φύλου  και  της σχολικής τάξης στο PMMA σκορ (τονικό- ρυθμικό- συνολικό).  
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Κεφάλαιο 3 

Αποτελέσματα της έρευνας 
 

3. 1 Περιγραφική στατιστική 

Οι πίνακες 1-6 μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με την επίδοση των παιδιών της Α’  

και  της Β’ Δημοτικού στο τεστ μουσικής ακουστικότητας του Gordon (ρυθμικό- τονικό- 

συνολικό), καθώς  και  στις δοκιμασίες του ψυχομετρικού κριτηρίου γλωσσικής επάρκειας 

Λ-α-Τ-ω (φωνημική διάκριση- φωνημική ανάλυση- φωνημική ολοκλήρωση).  

Οι πίνακες 1-3 μας δίνουν πληροφορίες για τις επιδόσεις των παιδιών της Α’ Δημοτικού 

στις δοκιμασίες του PMMA και  του Λ-α-Τ-ω. Ο μέσος όρος στο ρυθμικό τεστ είναι 59,06 

στο τονικό τεστ 59,53  και  για το συνολικό της μουσικής ακουστικότητας 118,6 με βάση 

τις σταθμισμένες βαθμολογίες. Δεν παρατηρείται διαφορά στο μέσο όρο των επιδόσεων 

των παιδιών στο ρυθμικό  και  στο τονικό τεστ, αν  και  η τυπική απόκλιση είναι αρκετά 

μεγάλη.  

Σε αντίθεση, οι επιδόσεις των παιδιών στο ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής 

επάρκειας παρουσιάζουν τεράστια διαφορά μεταξύ τους. Ο μέσος όρος των επιδόσεων των 

παιδιών της Α’ Δημοτικού στη δοκιμασία της φωνημικής διάκρισης είναι 28,4 ενώ στη 

δοκιμασία της φωνημικής ανάλυσης 2,33 ,της φωνημικής ολοκλήρωσης 2,47  και  το 

συνολικό 34,2. 

Αν  και  δεν παρατηρείται μεγάλη διαφορά στη τυπική απόκλιση των βαθμολογιών, 

οι επιδόσεις των παιδιών είναι με διαφορά υψηλότερες στη δοκιμασία της φωνημικής 

διάκρισης σε σύγκριση με τις άλλες δυο δοκιμασίες.  

 

Πίνακας 1: Οι επιδόσεις των παιδιών της Α’ Δημοτικού στο ΛαΤω 

 

 

Δοκιμασία Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική απόκλιση 

Φων.διάκριση 20 34 28,4 3,66 

Φων.ανάλυση 0 15 2,33 4,12 

Φων.ολοκλήρωση 0 14 3,47 4,24 

Συνολικό ΛαΤω 21 54 34,2  8,873 
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Δοκιμασία Ελάχιστη 

τιμή 

Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ρυθμικό τεστ 12 94 59,06 26,017 

Τονικό τεστ 3 88 59,53 24,509 

Συνολικό PMMA 26 177 118,6 46,881 
Πίνακας 2: Οι σταθμισμένες βαθμολογίες των παιδιών της Α’ Δημοτικού στο PMMA 

 
 

Δοκιμασία Ελάχιστη τιμή Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ρυθμικό τεστ 19 34 27,4 4,516 

Τονικό τεστ 18 35 30,06 4,62 

Συνολικό PMMA 41 68 57,46 8,382 
Πίνακας 3: Οι πραγματικές βαθμολογίες των παιδιών της Α’ Δημοτικού στο PMMA (rawscore) 

 

Οι πίνακες 4-6 μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των παιδιών της 

Β’ Δημοτικού στις δοκιμασίες του PMMA και  του Λ-α-Τ-ω. Ο μέσος όρος στο ρυθμικό 

τεστ είναι 59,2 , στο τονικό τεστ 73,93  και  για το συνολικό της μουσικής ακουστικότητας 

133,13 με βάση τις σταθμισμένες βαθμολογίες. Παρατηρείται μεγάλη διαφορά στις 

επιδόσεις των παιδιών στο ρυθμικό  και  το τονικό τεστ του PMMA, με τα παιδιά να 

εμφανίζουν υψηλότερες επιδόσεις στο τονικό τεστ της μουσικής ακουστικότητας.  

Στο ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής επάρκειας Λ-α-Τ-ω οι μέσοι όροι των 

επιδόσεων των παιδιών είναι 31,07 στη φωνημική διάκριση, 11,53 στη φωνημική ανάλυση  

και 11,2 στη φωνημική ολοκλήρωση  και  στο συνολικό 53,8. 

 

Δοκιμασία Ελάχιστη τιμή Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ρυθμικό τεστ 27 91 59,2 21,64 

Τονικό τεστ 42 99 73,93 17,102 

Συνολικό 90 173 133,13 30,895 
 Πίνακας 4: Οι σταθμισμένες βαθμολογίες των παιδιών της Β’ Δημοτικού στο PMMA  
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Δοκιμασία Ελάχιστη τιμή Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Ρυθμικό τεστ 24 35 29,53 3,642 

Τονικό τεστ 31 39 35,2 2,396 

Συνολικό 58 71 54,73 4,876 
Πίνακας 5: Οι πραγματικές βαθμολογίες των παιδιών της Β’ Δημοτικού στο PMMA (rawscore) 

 

Δοκιμασία Ελάχιστη τιμή Μέγιστη 

τιμή 

Μέσος 

Όρος 

Τυπική 

απόκλιση 

Φων.διάκριση 25 34 31,07 3,262 

Φων.ανάλυση 0 28 11,53 12,49 

Φων.ολοκλήρωση 3 24 11,2 6,361 

Συνολικό ΛαΤω 32 84 53,8 18,571 
Πίνακας 6: Οι επιδόσεις των παιδιών της Β’ Δημοτικού στο ΛαΤω 

 

Όπως  και  τα παιδιά της Α’ Δημοτικού, στο ψυχομετρικό κριτήριο γλωσσικής 

επάρκειας Λ-α-Τ-ω οι υψηλότερες βαθμολογίες των παιδιών της Β΄ Δημοτικού 

παρατηρήθηκαν στη δοκιμασία της φωνημικής διάκρισης. Σε αυτή την ηλικία όμως, 

παρατηρήθηκε μεγαλύτερη διαφορά στην τυπική απόκλιση των βαθμολογιών των παιδιών.  

Στα γραφήματα 1  και  2 βλέπουμε τα αποτελέσματα των επιδόσεων της Α’  και  της Β’ 

Δημοτικού σε γραφική αναπαράσταση με σκοπό τη σύγκριση των μέσων όρων των 

σταθμισμένων βαθμολογιών στις δοκιμασίες του PMMA και  του Λ-α-Τ-ω.  

Στο γράφημα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε μια γενικότερη διαφορά στην 

επίδοση των παιδιών της Β’ Δημοτικού στις δοκιμασίες της τονικής μουσικής 

ακουστικότητας, της φωνημικής ανάλυσης  και  της φωνημικής ολοκλήρωσης, σε 

αντίθεση με τις δοκιμασίες της ρυθμικής μουσικής ακουστικότητας  και  της φωνημικής 

διάκρισης. 

Στο γράφημα 2 βλέπουμε τους μέσους όρους των συνολικών επιδόσεων των 

παιδιών της Α’  και  της Β’ Δημοτικού στις δοκιμασίες του PMMA και  του Λ-α-Τ-ω. Ο 

μέσος όρος της μουσικής ακουστικότητας της Α’ Δημοτικού είναι 118,6 ενώ της Β’ 

Δημοτικού είναι 133,13.  

Ο μέσος όρος των συνολικών επιδόσεων στις δοκιμασίες του Λ-α-Τ-ω της Α’ 

Δημοτικού είναι 34,2 ενώ της Β’ Δημοτικού είναι 53,8. Τα παιδιά της Β’ Δημοτικού έχουν 
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υψηλότερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της μουσικής ακουστικότητας  και  της γλωσσικής 

επάρκειας, με παρόμοια διαφορά των μέσων όρων σε σύγκριση με τα παιδιά της Α’ 

Δημοτικού  και  στα δυο τεστ αντίστοιχα.  

 

 
Γράφημα 1: Μέσοι όροι των επιδόσεων των παιδιών της Α  και  Β Δημοτικού στις επιδόσεις τωνPMMA και 

ΛαΤω 

 

Γράφημα 2: Μέσοι όροι των συνολικών αποτελεσμάτων της Α  και  της Β Δημοτικού στο PMMA και  το ΛαΤω 
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3.2  ∆είκτες συσχέτισης Pearson r 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των συσχετίσεων των 

μεταβλητών της έρευνας χρησιμοποιώντας τους δείκτες συσχέτισης Pearson. Ο 

συντελεστής συσχέτισης Pearson εφαρμόστηκε για τον έλεγχο της πιθανής γραμμικής 

συνάφειας μεταξύ δύο μεταβλητών με εύρος τιμών από -1 μέχρι  και  +1.  

Πρώτα, έγινε ο έλεγχος κανονικότητας των τιμών με το One-Sample Kolmogorov-

Smirnov Test με τις τιμές να είναι κανονικές όταν η p-value είναι μεγαλύτερο του 0,05 

(βλ. Παράρτημα, Πίνακες Π1-Π4). Η παρούσα έρευνα πληροί τις παραπάνω 

προϋποθέσεις. Αφού διαπιστωθεί η κανονικότητα των τιμών, ακολουθούνε μετρήσεις με 

το δείκτη συσχέτισης Pearson. Γίνεται χρήση του πίνακα αξιολόγησης της σημαντικότητας 

της σχέσης (Εµβαλωτής, Κατσής & Σιδερίδης, 2006). 

Από τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης Pearson παρατηρούμε την εξαιρετικά σημαντική σχέση της τονικής 

ακουστικότητας με όλες τις φωνημικές λειτουργίες ξεχωριστά, καθώς και με τη συνολική 

φωνημική επίγνωση. Η συσχέτιση της φωνημικής ανάλυσης (r=0,565, p=0,000<0,01) και 

της φωνημικής διάκρισης (r=0,562, p=0,000<0,01) με την τονική χαρακτηρίζονται ως 

εξαιρετικά σημαντικές, όπως αντίστοιχα και η σχέση της συνολικής φωνημικής επίγνωσης 

με τη τονική ακουστικότητα (r=0,626, p=0,000<0,01)(βλ. Πίνακα 6).  Η σχέση της 

συνολικής μουσικής ακουστικότητας με τη φωνημική ανάλυση (r=0,383, p=0,000<0,5) 

και τη φωνημική διάκριση (r=0,387, p=0,000<0,05) εμφανίζεται ως σημαντική, σε 

αντίθεση με τη φωνημική ολοκλήρωση που δεν εμφανίζει στατιστικά σημαντική σχέση. Η 

συσχέτιση της ρυθμικής ακουστικότητας με τις φωνημικές μεταβλητές δεν εμφανίζει 

κάποια στατιστικά σημαντική σχέση. 

 

Πίνακας 6: Συσχετίσεις μεταξύ του ΛΑΤΩ  και  του PMMA για το συνολικό δείγμα (Ν=30) 

(sig.) Ρυθμική  Τονική Συνολικό PMMA 

Ολοκλήρωση ,047 ,462* ,284 

Ανάλυση ,118 ,565** ,383* 

Διάκριση ,126 ,562** ,387* 

Σύνολο φωνημικής ,114 ,626** ,415* 

* Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (2-tailed). 
** Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01(2-tailed). 
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Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων του συνόλου των παιδιών έδειξε ορισμένες 

εξαιρετικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ των μεταβλητών, ιδιαίτερα τη σημαντικότητα 

της τονικής ακουστικότητας. Ας εξετάσουμε όμως τις σχολικές τάξεις ξεχωριστά. Τα 

παιδιά της Α’ Δημοτικού εμφάνισαν στατιστικά σημαντική μέτρια σχέση μεταξύ των 

μεταβλητών της φωνημικής διάκρισης  και  της τονικής ακουστικότητας (r=0,528, 

p=0,000<0,05) (βλ. Πίνακα 7). Όσον αφορά τη φωνημική ολοκλήρωση  και  ανάλυση, δεν 

παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική σχέση με την τονική , τη ρυθμική  και  τη 

συνολική μουσική ακουστικότητα. 
 
  

Πίνακας 7: Συσχετίσεις μεταξύ του ΛΑΤΩ  και  του PMMA για τα παιδιά της Α Δημοτικού 

(sig.) Ρυθμική  Τονική Συνολικό PMMA 

Ολοκλήρωση ,081 ,166 ,132 

Ανάλυση ,170 ,206 ,013 

Διάκριση ,214 ,528* ,395 

Σύνολο φωνημικής ,048 ,393 ,232 
 
* Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (2-tailed). 
** Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01(2-tailed). 
 

Στα παιδιά της Β’ Δημοτικού εμφανίστηκαν περισσότερες στατιστικά σημαντικές 

σχέσεις μεταξύ των φωνημικών λειτουργιών  και  της μουσικής ακουστικότητας. 

Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκαν στατιστικά μέτριες σχέσεις μεταξύ της φωνημικής 

ολοκλήρωσης  και  της τονικής μουσικότητας (r=0,572, p=0,00<0,05)  και  μεταξύ της 

συνολικής φωνημικής επίγνωσης με τη συνολική μουσική ακουστικότητα (r=0,602, 

p=0,00<0,05). Δεν εντοπίστηκε στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των φωνημικών 

λειτουργιών με τη ρυθμική ακουστικότητα (βλ. Πίνακας 8) 
 

Πίνακας 8 Συσχετίσεις μεταξύ του ΛΑΤΩ  και  του PMMA για τα παιδιά της Β Δημοτικού 

(sig.) Ρυθμική  Τονική Συνολικό PMMA 

Ολοκλήρωση ,040 ,572* ,345 

Ανάλυση ,283 ,809** ,647** 

Διάκριση ,028 ,469 ,279 

Σύνολο φωνημικής ,209 ,823** ,602* 
 

* Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 0,05 (2-tailed). 
** Η συσχέτιση είναι σηµαντική σε επίπεδο σηµαντικότητας 0.01(2-tailed). 
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Από τα δεδομένα του πίνακα 8, φαίνεται ότι τα παιδιά της Β’ Δημοτικού 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικές εξαιρετικές δυνατές σχέσεις μεταξύ της φωνημικής 

ανάλυσης  και  της τονικής ακουστικότητας (r=0,809, p=0,000<0,01) και  μεταξύ της 

συνολικής φωνημικής επίγνωσης με την τονική ακουστικότητα (r=0,823, p=0,00<0,01). 

Ακόμα, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική εξαιρετικά δυνατή σχέση μεταξύ της 

φωνημικής ανάλυσης με τη συνολική μουσική ακουστικότητα (r=0,647, p=0,00<0,01) 

(βλ. Πίνακα 8). 

 

3.3 Ανάλυση διακύµανσης ANOVA 

Η έρευνα μας θέλει να εξετάσει την συσχέτιση της μουσικής ακουστικότητας με 

τις φωνημικές λειτουργίες των παιδιών.  Έτσι, εξετάστηκαν ξεχωριστά οι φωνημικές 

λειτουργίες ως εξαρτημένες μεταβλητές με ανεξάρτητες την ρυθμική, την  τονική  και  την 

συνολική μουσική ακουστικότητα. Θα γίνει η παρουσίαση των επιδράσεων των τιμών της 

ακουστικότητας στις τιμές των φωνημικών λειτουργιών ξεχωριστά και συνολικά. 

Θα ξεκινήσουμε από το σύνολο του δείγματος των παιδιών όπου η τονική 

ακουστικότητα έχει εξαιρετικά σημαντικές συσχετίσεις με όλες τις φωνημικές λειτουργίες, 

καθώς και με το σύνολο της φωνημικής επίγνωσης. Μέσω της εφαρμογής της γραμμικής 

παλινδρόμησης, προκύπτει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών της τονικής 

ακουστικότητας  με τη φωνημική ολοκλήρωση (F=3,091, p=0,019<0,05), με τη φωνημική 

ανάλυση (F=3,428, p=0,012<0,05) και με τη φωνημική διάκριση (F=2,548, 

p=0,041<0,05). Η σχέση της τονικής ακουστικότητας με το σύνολο της φωνημικής 

βρέθηκε εξαιρετικά σημαντική (F=4,082, p=0,005<0,01) (βλ. Πίνακα 9). 

 

(sig.) Ολοκλήρωση Ανάλυση Διάκριση Σύνολο 

φωνημικής 

Ρυθμική ,268 ,469 ,626 ,586 

Τονική ,019 ,012 ,041 ,005 

Συνολικό 

PMMA 

,239 ,001 ,005 ,022 

 

Πίνακας 9: Συσχετίσεις Anova με εξαρτημένες μεταβλητές τις τιμές του εργαλείου ΛαΤω και  

ανεξάρτητες της μουσικής ακουστικότητας για το συνολικό δείγμα (Ν=30) 
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Όσον αφορά τη συσχέτιση της συνολικής μουσικής ακουστικότητας, 

παρατηρήθηκαν εξίσου εξαιρετικά σημαντικές συσχετίσεις με τη φωνημική ανάλυση 

(F=46,406, p=0,001<0,01) και με τη φωνημική διάκριση (F=19,539, p=0,005<0,01). Η 

σχέση της συνολικής μουσικής ακουστικότητας με το σύνολο της φωνημικής επίγνωσης 

είναι στατιστικά σημαντική (F=9,116, p=0,022<0,05). Η ρυθμική ακουστικότητα δεν 

παρουσιάζει κάποια σημαντική συσχέτιση ούτε με τις φωνημικές λειτουργίες αλλά ούτε με 

το σύνολο της φωνημικής επίγνωσης (βλ. Πίνακα 9). 

 

(sig.) Ολοκλήρωση Ανάλυση Διάκριση Σύνολο 

φωνημικής 

Ρυθμική ,610 ,802 ,485 ,859 

Τονική ,278 ,766 ,219 ,598 

Συνολικό 

PMMA 

,774 ,138 ,106 ,230 

 

Πίνακας 10: Συσχετίσεις Anova με εξαρτημένες μεταβλητές τις τιμές του εργαλείου ΛαΤω 

και  ανεξάρτητες της μουσικής ακουστικότητας στην Α’ Δημοτικού 

 

 

(sig.) Ολοκλήρωση Ανάλυση Διάκριση Σύνολο 

φωνημικής 

Ρυθμική ,422 ,664 ,783 ,763 

Τονική ,301 ,099 ,139 ,087 

Συνολικό 

PMMA 

,612 ,022 ,027 ,173 

 

Πίνακας 11: Συσχετίσεις Anova με εξαρτημένες μεταβλητές τις τιμές του εργαλείου ΛαΤω 

και  ανεξάρτητες της μουσικής ακουστικότηταςστην Β Δημοτικού 

 

Στον Πίνακα 10 βλέπουμε τις συσχετίσεις των τιμών των φωνημικών λειτουργιών 

με τη ρυθμική και τονική ακουστικότητα στα παιδιά της Α’ Δημοτικού. Δεν βρέθηκε 

κάποια στατιστικά σημαντική σχέση της ρυθμικής και τονικής ακουστικότητας ούτε με τις 

φωνημικές λειτουργίες αλλά ούτε με το σύνολο της φωνητικής επίγνωσης. Η ρυθμική 

ακουστικότητα δεν εμφανίζει καμία σημαντική συσχέτιση στα παιδιά της Β’ Δημοτικού, 
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ούτε στις ξεχωριστές φωνημικές λειτουργίες ούτε στη συνολική φωνημική επίγνωση (βλ. 

Πίνακα 11). 

Στον Πίνακα 11 παρουσιάζονται οι συσχετίσεις των τιμών της φωνημικής 

επίγνωσης με την ακουστικότητα στα παιδιά της Β’ Δημοτικού. Μέσω της εφαρμογής της 

γραμμικής παλινδρόμησης, προκύπτει σημαντική συσχέτιση μεταξύ των τιμών της 

συνολικής ακουστικότητας με τη φωνημική ανάλυση (F= 45,328, p=0,022< 0,05), καθώς  

και  με την φωνημική διάκριση ξεχωριστά (F=37,067, p=0,027<0,05). 
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Κεφάλαιο 4 

Συζήτηση-Συμπεράσματα-Προτάσεις 
 

4.1 Συζήτηση 

Αναφορικά με τα ερευνητικά μου ερωτήματα, οι φωνημικές λειτουργίες που 

περιλαμβάνονται είναι η φωνημική ολοκλήρωση, διάκριση και ανάλυση. Οι έρευνες που 

έγιναν στο παρελθόν πάνω στη μουσική ακουστικότητα και τη φωνολογική επίγνωση δεν 

ερευνούν όλες τις ίδιες φωνημικές λειτουργίες αλλά θα γίνει μια σύγκριση των 

αποτελεσμάτων και σε ένα γενικότερο πλαίσιο φωνημικών λειτουργιών κάνοντας 

αναφορά στα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα. Έχουμε αρκετές έρευνες που 

επιβεβαιώνουν την παρούσα αλλά υπάρχουν και κάποιες που διαφωνούν.  

Μια έρευνα που συμφωνεί με τη παρούσα είναι η έρευνα των Lamb και  Gregory 

(1993) όπου υποστηρίζει την εξαιρετικά έντονη σχέση της τονικής ακουστικότητας με τη 

λειτουργία της φωνημικής διάκρισης. Βρέθηκε πως τα παιδιά προσχολικής ηλικίας τυπικής 

ανάπτυξης που μπόρεσαν να διακρίνουν τα περισσότερα τονικά μοτίβα είχανε 

μεγαλύτερες ικανότητες για διάκριση τελικών και αρχικών φωνημάτων στις φωνημικές 

δραστηριότητες. Η παρούσα έρευνα ανέδειξε με διαφορά τη σχέση της τονικής 

ακουστικότητας με τη φωνημική διάκριση στα παιδιά της Α΄ Δημοτικού στις ξεχωριστές 

αναλύσεις των ηλικιών. 

 Άλλη μια έρευνα που συμφωνεί με την παρούσα και  αναδεικνύει τη σχέση της 

τονικής ακουστικότητας με τη φωνημική επίγνωση είναι η έρευνα των Anvari, Trainor, 

Woodside και Levy (2002). Οι φωνημικές λειτουργίες που εξετάζει είναι κοινές με αυτές 

της παρούσας έρευνας, συμπεριλαμβανόμενης και της φωνημικής απαλοιφής. Σε αντίθεση 

με την παρούσα όμως, η ηλικιακή ομάδα που μελετάει είναι η ηλικία 4-5 ετών παιδιών 

τυπικής ανάπτυξης. Στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών 5 ετών αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα 

σημαντική η σχέση της τονικής αντίληψης με το σύνολο των φωνημικών λειτουργιών, ενώ 

στην ηλικία των 4 ετών αναδεικνύεται σημαντική η συνολική μουσική αντίληψη, τονική 

και ρυθμική.  

Η τονική ακουστικότητα και η σχέση της με φωνημικές λειτουργίες διακρίνεται σε 

άλλη μια έρευνα, όπου τα αποτελέσματά της επιβεβαιώνουν την παρούσα έρευνα. Στην 

μελέτη των Bolduc και  Montesinos-Gelet (2005) χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο του 

Gordon για την αξιολόγηση της ρυθμικής και τονικής ακουστικότητας σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας. Η διαφορά με τη δικιά μας έρευνα βρίσκεται στην ηλικία των 
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συμμετεχόντων και περιορίζει την μελέτη στη λειτουργία της φωνημικής διάκρισης 

φωνημάτων μέσα από ακρόαση και οπτική απεικόνιση των λέξεων. Βρέθηκε έντονη σχέση 

μεταξύ της τονικής ακουστικότητας και της φωνημικής διάκρισης στα παιδιά που ήτανε 

ένα χρόνο μικρότερα από τα παιδιά της παρούσας έρευνας, στα οποία  βρέθηκε εξίσου 

σημαντική η σχέση των ίδιων μεταβλητών. 

Επιβεβαιώνοντας τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, η έρευνα των Forgeard, 

Schlaug, Norton, Rosam, Iyengar και Winner (2008) αναδεικνύει την τονική 

ακουστικότητα και μελωδική διάκριση ως παράγοντες που έχουν έντονη αλληλεπίδραση 

με τη φωνημική διάκριση και απαλοιφή. Η ρυθμική ακουστικότητα δεν βρέθηκε να 

σχετίζεται με την φωνημική επίγνωση των παιδιών. Οι ομοιότητες με τη δικιά μας έρευνα 

είναι η ηλικιακή ομάδα των παιδιών που είναι Α’ και Β’ Δημοτικού, ενώ μια διαφορά είναι 

η μελέτη μόνο της φωνημικής διάκριση από όλες τις φωνημικές λειτουργίες. Οι 

συσχετίσεις της τονικής ακουστικότητας με τη φωνημική διάκριση ήτανε μεγαλύτερες στα 

παιδιά που είχανε λάβει κάποια μουσική εκπαίδευση, γεγονός που υποδεικνύει τη 

σημαντικότητα των μουσικοπαιδαγωγικών εφαρμογών στην ειδική αγωγή. 

Μια έρευνα που μελετάει τις φωνημικές λειτουργίες της παρούσας σε σχέση με τη 

μουσική ακουστικότητα είναι η έρευνα του Culp (2017).Οι φωνολογικές λειτουργίες  της 

ομοιοκαταληξίας, της φωνολογικής ανάλυσης, απαλοιφής, αντικατάστασης, ολοκλήρωσης  

και  διάκρισης σε παιδιά Β’ Δημοτικού έχουν έντονες σχέσεις με την τονική 

ακουστικότητα, σε συμφωνία με τη δικιά μας έρευνα. Η ηλικιακή ομάδα είναι επίσης 

κοινή με τη δικιά μας και αποτελεί άλλη μια έρευνα που επιβεβαιώνει τη παρούσα.  

Η έρευνα του Gromko (2005) μελετάει τη φωνημική ανάλυση σε παιδιά 4-6 ετών 

τυπικής ανάπτυξης. Δεν ξεχωρίζει τη ρυθμική και τονική ακουστικότητα αλλά αποδεικνύει 

πως οι μουσικές δραστηριότητες συνδέθηκαν σε σημαντικό βαθμό με τη λειτουργία της 

φωνημικής ανάλυσης στα παιδιά. Η  ηλικιακή ομάδα περιλαμβάνει και παιδιά μικρότερα 

της Α’ Δημοτικού, αλλά επιβεβαιώνει τις πεποιθήσεις μας περί σημαντικότητας της 

μουσικής εκπαίδευσης για ανάπτυξη των φωνημικών λειτουργιών στα παιδιά τυπικής 

ανάπτυξης. 

Έχουμε ακόμα μία έρευνα που ανέδειξε τη σχέση της τονικής ακουστικότητα και 

αντίληψης με μια φωνημική λειτουργία. Η έρευνα είναι  των Peynircioglu, Durgunoglu  

και  Oney-Kusefoglu (2002). Οι ομοιότητες με την έρευνά μας είναι η έντονη σχέση της 

τονικής ακουστικότητας με μια φωνημική λειτουργία και τα παιδιά που είναι τυπικής 

ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας της Α’ Δημοτικού που μελετήθηκε στην 

παρούσα έρευνα. Οι διαφορές είναι πως μελετάει μια φωνημική λειτουργία που δεν 
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εξετάστηκε στην παρούσα έρευνα, τη φωνημική απαλοιφή. Ακόμα, το δείγμα 

περιλαμβάνει και παιδιά μικρότερης ηλικίας από αυτά της παρούσας έρευνας, όπως είδαμε 

και σε άλλες αντίστοιχες έρευνες. 

 Σε αντίθεση με την προηγούμενη, βρέθηκε μια έρευνα που αναδεικνύει τη ρυθμική 

ακουστικότητα ως έντονη σχέση με τη φωνημική λειτουργία της απαλοιφής. Η έρευνα των 

Gordon, Shivers, Wieland, Kotz, Yoder και  Devin McAuley (2015) ανέδειξε τη σχέση της 

ρυθμικής ακουστικότητας με τη φωνολογική ενημερότητα και τις γραμματικές δεξιότητες 

σε παιδιά Α’ Δημοτικού. Η ηλικιακή ομάδα είναι ίδια με την δικιά μας, αλλά η διαφορά 

είναι πως οι φωνημικές δεξιότητες που εξετάστηκαν περιορίστηκαν στη φωνημική 

απαλοιφή και δεν μελετήθηκε και η τονική, παρά μόνο η ρυθμική ακουστικότητα.  

Μια άλλη έρευνα που ανέδειξε η σχέση της ρυθμικής ακουστικότητας με τη 

φωνημική επίγνωση είναι η έρευνα των Moritz, Yampolsky, Papadelis, Thomson και  

Wolf (2013). Τα αποτελέσματα έδειξαν έντονη σχέση της φωνημικής διάκρισης με τη 

ρυθμική ακουστικότητα. Οι διαφορές με την παρούσα είναι η ηλικιακή ομάδα που στη 

συγκεκριμένη έρευνα είναι νηπιακή και το γεγονός πως δεν ερευνά και την τονική, παρά 

μόνο τη ρυθμική ακουστικότητα.  

Όσον αφορά τις έρευνες με παιδιά μη τυπικής ανάπτυξης, θα κάνω μια συνοπτική 

περιγραφή των ερευνών που συμφωνούν και διαφωνούν με την παρούσα. Μια έρευνα σε 

παιδιά με ειδικές γλωσσικές δυσκολίες τονίζει την έντονη σχέση της τονικής αντίληψης με 

την φωνημική επίγνωση, σε δραστηριότητες τονικής και γλωσσικής διάκρισης (Mengler, 

Hogben, Michie & Bishop, 2005). Σε αντίθεση, έχουμε και έρευνες όπου ανέδειξαν τη 

σημαντικότητα της ρυθμικής ακουστικότητας στη φωνημική επίγνωση σε παιδιά με 

αναγνωστικές δυσκολίες  (Peters, 2006·Bhide, Power & Goswami, 2013).  

Μια άλλη έρευνα που μελετάει την σχέση ενός μουσικού προγράμματος με τη 

φωνημική επίγνωση σε παιδιά με και χωρίς δυσλεξία τόνισε την σημαντικότητα της 

μουσικής ακουστικότητας ως προς τη σχέση με τη φωνημική διάκριση, την αναγνώριση  

φωνημάτων  και  την αντίληψη της διάρκειας της συλλαβής στα παιδιά με δυσλεξία  

(Habib, Lardy, Desiles, Commeiras, Chobert & Besson, 2016).    

Οι περισσότερες έρευνες συμφωνούν με την παρούσα και αναδεικνύουν την σχέση 

της τονικής ακουστικότητας με διαφόρες γλωσσικές και φωνημικές λειτουργίες, 

συμπεριλαμβανόμενων και αυτών που μελετήθηκαν στην παρούσα. Οι ηλικιακές ομάδες 

βέβαια περιλαμβάνουν και μικρότερα παιδιά από τα δικά μας, αλλά δεν παύει να αποτελεί 

γεγονός η σημαντικότητα της μουσικής εκπαίδευσης στην ανάπτυξη της φωνημικής 

επίγνωσης. Η λειτουργία της φωνημικής ανάλυσης και ολοκλήρωσης αναφέρονται 
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λιγότερο στις έρευνες, ενώ η φωνημική διάκριση μελετήθηκε εντονότερα και αποδείχθηκε 

πως έχει εξαιρετικά έντονη σχέση με την τονική ακουστικότητα. 

Στην παρούσα έρευνα η σχέση της φωνημικής διάκρισης βρέθηκε να έχει 

σημαντική σχέση με την τονική ακουστικότητα στα παιδιά της Α’ Δημοτικού, ενώ τα 

παιδιά της Β’ παρουσίασαν έντονες σχέσεις μεταξύ της τονικής ακουστικότητας και της 

φωνημικής ολοκλήρωσης και ανάλυσης. Η μόνη έρευνα που μελέτησε τις φωνημικές 

λειτουργίες της ανάλυσης και ολοκλήρωσης στη Β’ Δημοτικού είναι η έρευνα του Culp 

(2017) και συμφωνεί με τα πορίσματα της παρούσας. Η σχέση της τονικής 

ακουστικότητας με τις λειτουργίες της ανάλυσης, ολοκλήρωσης, διάκρισης και το σύνολο 

της φωνημικής επίγνωσης αποδείχθηκε έντονη και στο σύνολο του δείγματος των παιδιών, 

καθιστώντας την τονική ακουστικότητα ως σημαντική σε όλα τα προγράμματα ανάπτυξης 

φωνημικών λειτουργιών των παιδιών των πρώτων σχολικών τάξεων. 

Ως απάντηση στα επιμέρους μας ερευνητικά ερωτήματα, αναδεικνύεται η έντονη 

σχέση της συνολικής μουσικής ακουστικότητας με τη συνολική φωνημική επίγνωση στο 

σύνολο του δείγματός μας, και συγκεκριμένα στη Β’ Δημοτικού έχει έντονη σχέση με το 

σύνολο της φωνημικής επίγνωσης των παιδιών, όπως είχε αποδείξει και ο Rubinson (2010) 

σε παιδιά νηπιαγωγείου τυπικής ανάπτυξης.  

Όσον αφορά τη ρυθμική ακουστικότητα, η παρούσα έρευνα σε αντίθεση με άλλες 

δεν ανέδειξε τη σημαντικότητά της. Οι έρευνες όμως που την ανέδειξαν δεν μελέτησαν τις 

ίδιες φωνημικές λειτουργίες με τις δικές μας και δεν είχανε την τονική ακουστικότητα στα 

πλαίσια της μελέτης τους. Από την ανασκόπηση των ερευνών μας, τονίζεται η σχέση της 

τονικής ακουστικότητας με τις φωνημικές λειτουργίες και η στενή σχέση της τονικής 

αντίληψης με τη διάκριση και αναγνώριση των φωνημάτων τόσο σε παιδιά τυπικής όσο 

και μη τυπικής ανάπτυξης. Τα συμπεράσματά μας συμφωνούν με την πλειοψηφία των 

ερευνών και μπορούν να αξιοποιηθούν στον κλάδο της Ειδικής Αγωγής για την εύρεση 

εναλλακτικών τρόπων ανάπτυξης της φωνημικής επίγνωσης, με χρήση των μουσικών 

προγραμμάτων και την αξιοποίηση της μουσικοπαιδαγωγικής επιστήμης. 

 

4.2 Συμπεράσματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας είναι η σχέση της ρυθμικής, τονικής και 

συνολικής ακουστικότητας με τις φωνημικές λειτουργίες της φωνημικής διάκρισης, 

ανάλυσης και ολοκλήρωσης. Η εργασία εξετάζει τη σχέση αυτή σε παιδιά δύο σχολικών 

τάξεων, της πρώτης και της δεύτερης τάξης του Δημοτικού. Ως επιμέρους ερευνητικά 
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ερωτήματα έχουμε τη σχέση της μουσικής ακουστικότητας με τη φωνημική επίγνωση ως 

σύνολο φωνημικών λειτουργιών στο σύνολο του δείγματος.  

Στην τάξη της Α’ Δημοτικού βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της φωνημικής 

διάκρισης και της τονικής ακουστικότητας. Αυτό καθιστά την τονική ακουστικότητα 

ιδιαίτερα σημαντική στην ηλικιακή αυτή ομάδα, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στο 

συνολικό της φωνημικής επίγνωσης. Οι φωνημικές λειτουργίες της ανάλυσης και 

ολοκλήρωσης δεν παρουσίασαν σημαντική σχέση με την ακουστικότητα, ρυθμική ή 

τονική.  

Στην τάξη της Β’ Δημοτικού ξεχώρισαν όλες οι φωνημικές λειτουργίες ως 

σημαντικές σε διαφορετικές συσχετίσεις. Όσον αφορά την συνολική μουσική 

ακουστικότητα, βρέθηκε θετική συσχέτιση με τις φωνημικές λειτουργίες της ανάλυσης και 

διάκρισης. Σε αντίθεση με τα παιδιά της Α’ Δημοτικού, η τονική ακουστικότητα 

σχετίζεται σε εντονότερο βαθμό με τη φωνημική ολοκλήρωση και ανάλυση. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε πως η τονική ακουστικότητα έχει σημαντικές αλληλεπιδράσεις με 

διαφορετικές φωνημικές λειτουργίες στις δυο σχολικές τάξεις που εξετάσαμε. Η 

σημαντικότητά της όμως διακρίνεται σε όλα τα παιδιά του δείγματος, σε αντίθεση με τη 

ρυθμική ακουστικότητα που δεν παρουσιάζει σημαντικές αλληλεπιδράσεις στις φωνημικές 

λειτουργίες των παιδιών της πρώτης και δεύτερης σχολικής τάξης.  

Ως απάντηση στα επιμέρους ερωτήματά μας μπορούμε να συμπεράνουμε πως η 

συνολική μουσική ακουστικότητα συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τη συνολική 

φωνημική επίγνωση στο σύνολο του δείγματος. Η σχέση της μουσικής ακουστικότητας με 

τη φωνημική επίγνωση επιβεβαιώνει και άλλες έρευνες που βασίζονται στη θεωρία πως η 

μουσική  και  η γλώσσα έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά λόγω της δομικής τους 

ανάλυσης (Παπαδέλης, 2008). Η επεξεργασία του προφορικού λόγου  και  της γλωσσικής 

λειτουργίας γενικότερα, όπως  και  η επεξεργασία των μουσικών ερεθισμάτων, βασίζονται 

στα κοινά ακουστικά στοιχεία των μουσικών  και  γλωσσικών ήχων.  

Τέλος, αναδεικνύεται η σχέση της συνολικής τονικής ακουστικότητας με τη 

συνολική φωνημική επίγνωση στο σύνολο του δείγματος των παιδιών. Μπορούμε να 

συμπεράνουμε τη σημαντικότητα της τονικής ακουστικότητας για τις σχολικές τάξεις που 

έχουμε μελετήσει τόσο στην ειδική όσο και στη γενική εξέταση του δείγματός μας. Η 

παρούσα έρευνα έχει αναδείξει διαφορετικές φωνημικές λειτουργίες ως σημαντικές στη 

συσχέτιση με την μουσική ακουστικότητα, αλλά η τονική ακουστικότητα διακρίνεται ως 

πιο σημαντική από τη ρυθμική ακουστικότητα για την ανάπτυξη των φωνημικών 

λειτουργιών ξεχωριστά αλλά και της φωνημικής επίγνωσης γενικά.  
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4.3 Περιορισμοί έρευνας 

Αν εξετάσουμε προσεχτικά την έρευνα θα δούμε πως υπάρχουν κάποια σημαντικά 

σημεία που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, τόσο στη διαδικασία εξαγωγής 

συμπερασμάτων όσο και στην μελλοντική εφαρμογή αυτών σε εκπαιδευτικά και 

ακαδημαϊκά πλαίσια. 

Αρχικά, ο αριθμός των παιδιών είναι αρκετά μικρός (Ν=30) συγκριτικά με άλλες 

έρευνες στον κλάδο των παιδαγωγικών επιστημών. Η παρούσα έρευνα εξετάζει μόνο 15 

παιδιά από την πρώτη σχολική τάξη  και  άλλα 15 από τη δεύτερη σχολική τάξη. Η ύπαρξη 

δύο σχολικών τάξεων αποτελεί επίσης περιορισμό, μιας και το δείγμα από κάθε σχολική 

τάξη είναι αρκετά μικρό για γενίκευση των συμπερασμάτων σε πανελλαδικό επίπεδο. Το 

δείγμα των παιδιών είναι μόνο τυπικής ανάπτυξης, γεγονός που δυσκολεύει την αξιοπιστία 

της εφαρμογής των συμπερασμάτων μας σε παιδιά ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.  

Το δείγμα είναι αποκλειστικά από σχολεία του Νομού Καρδίτσας, παραλείποντας 

τις υπόλοιπες σχολικές μονάδες της επικράτειας. Η χρονική περίοδος της παρούσας 

έρευνας περιόρισε αρκετά τη διαδικασία εύρεσης δείγματος λόγω της περιορισμένης 

πρόσβασης σε σχολεία της επικράτειας που προκλήθηκε από την παγκόσμια πανδημία του 

COVID-19.  

Αναφορικά με το τεστ Στοιχειώδεις Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας 

(ΡΜΜΑ), που χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της μουσικής δεκτικότητας των 

συμμετεχόντων, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι δείκτες αξιοπιστίας του είναι χαμηλοί, 

όπως προέκυψε από τη στάθμιση του τεστ για τον ελληνικό πληθυσμό (Στάμου et al., 

2006). 

Τέλος, οι παλαιότερες έρευνες πάνω στη σχέση της μουσικής ακουστικότητας και 

της φωνολογικής ενημερότητας δεν περιλαμβάνουν όλες φωνημικές λειτουργίες που 

εξετάζονται στη συγκεκριμένη έρευνα και δεν εξετάζονται ξεχωριστά παρά ως σύνολο 

φωνολογικής ενημερότητας. Σε αντίθεση, η παρούσα έρευνα εξετάζει ξεχωριστά τις 

φωνημικές λειτουργίες και τη σχέση τους με την ακουστικότητα σε κάθε ηλικιακή ομάδα 

ξεχωριστά. Η αναλυτική οπτική αποτελεί περιορισμό, μιας και δυσκολεύει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων μέσα από την εύρεση ομοιοτήτων και διαφορών με άλλες έρευνες.  

 

4.4 Εκπαιδευτικές εφαρμογές στην ειδική αγωγή 

 Λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της έρευνάς μας λόγω του μικρού 

δείγματος και της απουσίας παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι εκπαιδευτικές 
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εφαρμογές που θα προτείνω σε αυτό το κεφάλαιο θα αφορούν παιδιά τυπικής ανάπτυξης 

που έχουνε δυσκολίες στην ανάγνωση και είναι σε ένα κατώτερο επίπεδο μαθησιακά από 

το μέσο όρο της τάξης τους, καθώς και σε παιδιά με ήπιες μορφές ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών με επίκεντρο την ανάγνωση.   

 Η ανάπτυξη της τονικής αντίληψης και ακουστικότητας φαίνεται να αλληλεπιδρά 

σημαντικά και να συσχετίζεται με τις φωνημικές λειτουργίες των παιδιών, τόσο ξεχωριστά 

όσο και συνολικά. Μέσα από την παρούσα έρευνα, θα ήθελα να προτείνω στους 

εκπαιδευτικούς των τάξεων της γενικής τάξης αλλά και των ομάδων ένταξης μια 

συνεργασία με τους δασκάλους μουσικής των σχολείων. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί 

από κοινού ένα μουσικό παιδαγωγικό πρόγραμμα ανάπτυξης της τονικής ακουστικότητας 

μέσα από πολυαισθητηριακά παιχνίδια, στα οποία θα είναι υπεύθυνος ο δάσκαλος της 

τάξης ή της ομάδας ένταξης αλλά θα δρα υπό την καθοδήγηση του καθηγητή μουσικής. 

Τα οπτικοακουστικά παιχνίδια θα αποτελούνται από παιχνίδια αναγνώρισης τονικών 

μοτίβων και σχημάτων, μέσα από ποικιλία μελωδιών και ηχοχρωμάτων. Μέσα από τη 

γραφική παρτιτούρα και τα εικαστικά θα μπορούσαν οι δραστηριότητες να λάβουν μια 

διακαλλιτεχνική προσέγγιση και να ενισχύσουν την τονική αντίληψη των παιδιών. Οι ήχοι 

έχουν χρώμα και σχήμα, έτσι και τα τονικά μοτίβα μπορούν να αποκτήσουν εικαστική 

αναπαράσταση.  

 Μια άλλη εκπαιδευτική εφαρμογή θα απαιτούσε τη συνεργασία του δασκάλου της 

τάξης και της ομάδας ένταξης, των δασκάλων πληροφορικής και τον δάσκαλο της 

μουσικής. Ο στόχος είναι η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας με την 

οπτικοακουστική αναπαράσταση των τονικών μοτίβων για την ανάπτυξη της τονικής 

ακουστικότητας. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά βίντεο με αναγνώριση και 

επιλογή των τονικών μοτίβων που έχουνε οπτική αναπαράσταση. Η εκπαίδευση θα 

πραγματοποιείται αυτόνομα από τα παιδιά με τάμπλετ ή ξεχωριστούς υπολογιστές στα 

πλαίσια των μαθημάτων, μιας και θα δίνεται η δυνατότητα για προβολή της σωστής 

απάντησης και επανάληψη της ακρόασης του τονικού μοτίβου μετά την προβολή του 

σωστού. Με τη δημιουργία των διαδραστικών παιχνιδιών θα γίνεται η ανάπτυξη της 

τονικής ακουστικότητας και η αξιολόγηση των παιδιών μέσω του παιχνιδιού.  

 Ακόμα, θα ήθελα να τονίσω τη σημασία της μουσικής εκπαίδευσης για την 

ανάπτυξη της τονικής αντίληψης και ακουστικότητας. Στην έρευνα των Magne, Shon  και  

Besson (2006) βρέθηκε πως τα παιδιά που είχανε μουσική εκπαίδευση είχανε διπλάσια 

αποτελέσματα στην τονική ακουστικότητα από αυτά που δεν είχανε. Η έρευνα αυτή 

πραγματοποιήθηκε σε παιδιά Δημοτικού, και μας δείχνει τη σημαντικότητα των 
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μουσικοπαιδαγωγών στην ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων που συνδέονται άμεσα με 

τη γλώσσα.  Η αντίληψη του τόνου βρίσκεται τόσο στη μουσική όσο και στη γλώσσα. 

Άλλη μια έρευνα που τονίζει τη σημαντικότητα της μουσικής εκπαίδευσης είναι η έρευνα 

των Bhide, Power και  Goswami (2013). Μετά τη μουσική παρέμβαση σε παιδιά με 

αναγνωστικές δυσκολίες  παρουσιάστηκε βελτίωση στην ανάγνωση λέξεων  και  

ψευδολέξεων, στη φωνημική επίγνωση  και  στην ορθογραφία. Το γεγονός αυτό καθιστά 

αναγκαία την εφαρμογή προγραμμάτων μουσικής σε παιδιά με χαμηλές επιδόσεις στη 

γλώσσα όσο και σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες.  

Η παρούσα έρευνα είναι ιδιαίτερα σημαντική ακαδημαϊκά στον κλάδο της Ειδικής 

Αγωγής, μιας και πραγματοποιεί μια αναλυτική μελέτη της σχέσης των φωνημικών 

λειτουργιών με τη ρυθμική και τονική ακουστικότητα ξεχωριστά και συνολικά. Σε 

αντίθεση με πολλές έρευνες που μελετάνε τη φωνημική επίγνωση ως μια μεταβλητή, η 

παρούσα εξετάζει μεμονωμένα και συνολικά τις φωνημικές λειτουργίες. Αποτελεί την 

έναρξη για μια μεγαλύτερη μελέτη όπου θα εξετάζει παιδιά τυπικής και μη τυπικής 

ανάπτυξης, συγκεκριμένα παιδιά με ειδικές γλωσσικές και αναγνωστικές δυσκολίες.  

Η αναλυτική της προσέγγιση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στον κλάδο της Ειδικής 

Αγωγής για να διευκρινιστεί η σχέση της μουσικής ακουστικότητας με κάθε φωνημική 

λειτουργία ξεχωριστά και να χτιστούν προγράμματα μουσικής με σκοπό την ανάπτυξη των 

φωνημικών λειτουργιών. Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, θα 

πραγματοποιηθεί η συνεργασία διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου για τη δημιουργία 

εφαρμογών και δραστηριοτήτων, ακόμα και προσαρμογές των ήδη υπαρχόντων 

εφαρμογών της μουσικής παιδαγωγικής. Στα πλαίσια ανάπτυξης της τονικής 

ακουστικότητας θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προσαρμογές των παιχνιδιών του 

Μουσικού Χωριού και του Music Lab, που είναι διαδικτυακά διαδραστικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα που έχουν σαν στόχο να στηρίξουν το μάθημα της μουσικής. Τα παιχνίδια 

που βασίζονται στο τονικό ύψος και τη μελωδία θα μπορούσαν με τις κατάλληλες 

προσαρμογές να ανταποκριθούν στους στόχους της ειδικής εκπαίδευσης και να 

αναπτύξουν τις φωνημικές λειτουργίες.  

Μιας και έχει ήδη αποδειχθεί πως η τονική ακουστικότητα βοηθάει τη φωνημική 

επίγνωση των παιδιών, η παρούσα έρευνα ανοίγει το μονοπάτι για μεγαλύτερες έρευνες 

πάνω σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από όλα τα σχολεία της επικράτειας για 

μια ευρύτερη και εκτεταμένη έρευνα, τα συμπεράσματα της οποίας θα έχουν καθολική 

ισχύ και θα έχουν άμεση επιρροή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές σε όλα τα σχολεία γενικής 

και ειδικής εκπαίδευσης της χώρας.  
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4.5 Προτάσεις για μελλοντικές έρευνες 

Δεδομένου του μικρού δείγματος της συγκεκριμένης έρευνας καθώς  και  τον 

περιορισμό του δείγματος σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, θα ήτανε ενδιαφέρουσα μια 

επανάληψη της παρούσας έρευνας σε μεγαλύτερο δείγμα από όλη την Ελλάδα, καθώς  και 

σε παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και  με προβλήματα φωνολογικής 

ενημερότητας.  

Σε γενικό πλαίσιο, θα μπορούσε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα μουσικής 

εκπαίδευσης για παιδιά με φωνολογικές και αναγνωστικές δυσκολίες της προσχολικής  και  

σχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα θα εστιάζει στην τονική ακουστικότητα που αναδείχθηκε 

στην παρούσα έρευνα ως ιδιαίτερα σημαντική σε σχέση με τις φωνημικές λειτουργίες. Η 

διαδικασία θα περιλάμβανε την εξέταση του δείγματος πριν  και  μετά την εφαρμογή του 

προγράμματος με σκοπό την παρατήρηση της επίδρασης της τονικής ακουστικότητας στις 

φωνημικές λειτουργίες. Έτσι, θα εξεταστεί η σχέση της τονικής ακουστικότητας με τη 

φωνημική επίγνωση. Το πρόγραμμα μουσικής θα έχει δραστηριότητες που αναπτύσσουν 

την τονική ακουστικότητα με διακαλλιτεχνικές και διαδραστικές προσεγγίσεις. Θα 

παρατηρηθεί αν η ενίσχυση της τονικής ακουστικότητας συμβάλλει με την ανάπτυξη των 

φωνημικών λειτουργιών σε παιδιά με φωνολογικές δυσκολίες και γλωσσικές διαταραχές. 

Θα παρατηρηθεί το αποτέλεσμα σε ένα μεγάλο εύρος ηλικιών από διάφορα σχολεία της 

επικράτειας. 

Επιπλέον, μπορεί να ενταχθεί η μουσική στο ήδη υπάρχον πρόγραμμα 

φωνολογικής ενημερότητας των ειδικών εκπαιδευτικών με παιδιά από όλες τις κατηγορίες 

των γλωσσικών διαταραχών για μια γενικότερη μελέτη της σχέσης της μουσικότητας με τη 

γλώσσα. Θα σχεδιαστεί για παιδιά δημοτικού και  θα εντάσσεται ο μουσικός στο τμήμα 

ένταξης για μια συνεργασία ειδικών εκπαιδευτικών  και  μουσικοπαιδαγωγών. Θα γίνει 

σύγκριση των αποτελεσμάτων πριν  και  μετά τη χρήση της μουσικής στο πρόγραμμα 

φωνολογικής ενημερότητας. Η μουσική θα ενταχθεί σε όλες τις δραστηριότητες 

ανάπτυξης των φωνημικών λειτουργιών, ειδικά αυτών της φωνημικής ανάλυσης και 

διάκρισης που αναδύθηκαν ως σημαντικές στην παρούσα έρευνα. 

Ακόμα, έρευνες όπου θα ενίσχυαν την παρούσα θα είχαν ως στόχο τον σχεδιασμό 

ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με βάση την τονική ακουστικότητα και τις φωνημικές 

λειτουργίες που ανέδειξε αυτή η έρευνα ως σημαντικές. Θα μπορούσε να μελετήσει την 

σχέση της τονικής ακουστικότητας με τη φωνημική διάκριση, ανάλυση και ολοκλήρωση  

σε παιδιά Α’ και Β’ Δημοτικού με φωνολογικές και αναγνωστικές δυσκολίες. Με τον 

τρόπο αυτό, θα συμπεράνουμε ποιες φωνημικές λειτουργίες ενισχύει περισσότερο η τονική 
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ακουστικότητα και θα κατευθύνουμε τη μουσική σε μια θεραπευτική προσέγγιση για τα 

παιδιά με φωνολογικές και αναγνωστικές δυσκολίες.   

Τέλος, θα μπορούσε να μελετηθεί η επίδραση του τραγουδιού στη γλωσσική 

ανάπτυξη των παιδιών της δημοτικής εκπαίδευσης. Το τραγούδι έχει άμεση επίδραση στο 

συναίσθημα, ενεργοποιεί το σώμα συνδέεται με την κίνηση και μέσα από αυτό έχουμε 

ενεργητικό ρόλο στην μουσική εκτέλεση. Τα παιδιά αντί να αναγνωρίζουν τονικά μοτίβα 

και να έχουν το ρόλο του παρατηρητή, μπορούν να εξασκούν την τονική ακουστικότητα 

μέσα από παιχνίδια που περιλαμβάνουν κίνηση και τραγούδι. Μια έρευνα που θα είχε 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα μελετούσε την επίδραση του τραγουδιού στην ανάπτυξη της 

φωνημικής επίγνωσης σε παιδιά με ή χωρίς φωνολογικές δυσκολίες. Θα γινόταν η εξέταση 

του δείγματος πριν και μετά την εφαρμογή του μουσικού προγράμματος. Το πρόγραμμα 

αυτό θα εστιάζει στην εκμάθηση τονικών μοτίβων μέσα από το τραγούδι και την κίνηση, 

στην αναγνώριση και εκτέλεση αυτών με το σώμα. Θα μελετούσαμε την επίδραση αυτού 

του προγράμματος στην ανάπτυξη των φωνημικών λειτουργιών. Μια άλλη προσέγγιση της 

ίδιας έρευνας θα ήτανε η μελέτη της επίδρασης του τραγουδιού στο κίνητρο των παιδιών 

για συμμετοχή σε γλωσσικές δραστηριότητες. 
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Παράρτημα 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Ρυθμική Τονική PMMAΣύνολο 

N 15 15 15 

NormalParametersa,b Mean 59,0667 59,5333 118,6000 

Std. Deviation 26,01776 24,50908 46,88100 

MostExtremeDifferences Absolute ,209 ,215 ,143 

Positive ,118 ,123 ,106 

Negative -,209 -,215 -,143 

TestStatistic ,209 ,215 ,143 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,077c ,060c ,200c,d 

a. Οι τιµέςκατανέµονται κανονικά. 
b. Υπολογίζονται από τα δεδοµένα. 

 
Πίνακας Π.1 Έλεγχος κανονικότητας των τιμών της μουσικής ακουστικότητας της Α’ Δημοτικού 

 
 
 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Ολοκλήρωση Διάκριση Ανάλυση ΛΑΤΩΣύνολο 

N 15 15 15 15 

NormalParametersa,b Mean 3,4667 28,4000 2,3333 34,2000 

Std. Deviation 4,24040 3,66060 4,11733 8,87372 

MostExtremeDifferences Absolute ,225 ,123 ,332 ,242 

Positive ,225 ,105 ,332 ,242 

Negative -,207 -,123 -,285 -,111 

TestStatistic ,225 ,123 ,332 ,242 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,039c ,200c,d ,000c ,018c 

a. Οι τιµέςκατανέµονται κανονικά. 
b. Υπολογίζονται από τα δεδοµένα. 

 
Πίνακας Π.2 Έλεγχος κανονικότητας των τιμών της φωνημικής επίγνωσης της Α’ Δημοτικού 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Ρυθμική Τονική PMMAΣύνολο 

N 15 15 15 

NormalParametersa,b Mean 59,2000 73,9333 133,1333 

Std. Deviation 21,64057 17,10249 30,89583 

MostExtremeDifferences Absolute ,165 ,134 ,162 

Positive ,159 ,091 ,125 

Negative -,165 -,134 -,162 

TestStatistic ,165 ,134 ,162 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d ,200c,d ,200c,d 

a. Οι τιµέςκατανέµονται κανονικά. 
b. Υπολογίζονται από τα δεδοµένα. 

 

 
Πίνακας Π.3 Έλεγχος κανονικότητας των τιμών της μουσικής ακουστικότητας της Β’ Δημοτικού 

 

 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Ολοκλήρωση Ανάλυση Διάκριση ΛΑΤΩΣύνολο 

N 15 15 15 15 

NormalParametersa,b Mean 11,2000 11,5333 31,0667 53,8000 

Std. Deviation 6,36059 12,48923 3,26161 18,57110 

MostExtremeDifferences Absolute ,235 ,334 ,279 ,164 

Positive ,235 ,334 ,184 ,164 

Negative -,117 -,221 -,279 -,144 

TestStatistic ,235 ,334 ,279 ,164 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,025c ,000c ,003c ,200c,d 

a. Οι τιµέςκατανέµονται κανονικά. 
b. Υπολογίζονται από τα δεδοµένα. 

 

Πίνακας Π.4 Έλεγχος κανονικότητας των τιμών της φωνημικής επίγνωσης της Β’ Δημοτικού 
 


