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Πεξίιεςε 

 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο ήηαλ ν ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο ζηα θξνπζηά όξγαλα “bongos” θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζε έλαλ έθεβν θαη έλα 

λεαξό ελήιηθα κε λνεηηθή αλαπεξία. Αθνξκή γηα ηελ έλαξμε απηήο ηεο πνηνηηθήο 

έξεπλαο απνηέιεζε ηόζν ε ζηελή ζρέζε ηνπ εξεπλεηή κε ηελ κνπζηθή δηδαζθαιία όζν 

θαη ε απνπζία εκπεηξηθώλ εξεπλώλ ζε απηό ην πεδίν. ε απηή ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 

έλαο έθεβνο κε λνεηηθή αλαπεξία, ν Γηάλλεο (14 εηώλ) θαη έλαο λένο ελήιηθαο, ν 

Νηθήηαο (19 εηώλ). Ζ παξέκβαζε δηήξθεζε πεξίπνπ έλα ηεηξάκελν θαη πεξηιάκβαλε 

έλαλ θύθιν καζεκάησλ κε 12 αηνκηθά καζήκαηα γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, δηάξθεηαο 45 

ιεπηώλ, ηα νπνία γίλνληαλ ζε ρώξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο βαζίζηεθε ζηελ ζεσξεηηθή 

αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ρσξίζηεθε ζηηο ηέζζεξεηο ελόηεηεο πνπ 

αλαθέξνληαη παξαθάησ: α) ηελ αλάπηπμε ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ 

κνπζηθή εθηέιεζε ησλ “bongos”, β) ηελ δηδαζθαιία γηα ηελ αλάγλσζε ηεο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο ζηα “bongos”, γ) ηελ δηδαζθαιία ησλ ξπζκώλ θαη ηελ εθηέιεζε ηνπο 

ζηα “bongos” θαη δ) ηελ ξπζκηθή ζπλνδεία ηξαγνπδηώλ κε ηνπο ξπζκνύο απηνύο. Σα 

εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ε ζεαηή ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, ε δνκεκέλε 

θαη ειεύζεξε παξαηήξεζε θαη ην ξπζκηθό κέξνο από ην ηεζη ηνηρεηώδεηο Μεηξήζεηο 

Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο Primary Measures of Music Auditation (PMMA) ηνπ 

E.Gordon κε βάζε ην νπνίν έγηλε ε αξρηθή θαη ε ηειηθή αμηνιόγεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη παξαηεξήζεθε βειηίσζε 

ζηελ ξπζκηθή δεθηηθόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ πξάγκα ζην νπνίν ζπληέιεζαλ πιήζνο 

επηηπρεκέλσλ ηξνπνπνηήζεσλ ζε θάζε ελόηεηα ηεο παξέκβαζεο. Μεξηθέο από απηέο ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο ηόζν ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε όζν θαη ζηελ 
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αλάγλσζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαη ε ρξήζε δηαθνξεηηθώλ αηζζεηεξηαθώλ 

πξνζεγγίζεσλ ηαπηόρξνλα (νπηηθέο-αθνπζηηθέο) γηα ηελ δηδαζθαιία θαη ηελ θαηαλόεζε 

ηνπ ξπζκνύ.  

 

 Λέμεηο θιεηδηά: δηδαζθαιία “bongos”, λνεηηθή αλαπεξία, πξόγξακκα παξέκβαζεο, 

ηξνπνπνηήζεηο, ξπζκηθή δεθηηθόηεηα 
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Abstract 

 The purpose of this study was to design an intervention program for percussion 

instruments bongos and its application in one adolescent and one young adult with 

intellectual disabilities. The reason for starting this qualitative research was both the 

close relationship of the researcher with music teaching and the absence of empirical 

research in this field. One adolescent with intellectual disabilities, Ioannis (14 years old) 

and one young adult, Nikitas (19 years old) participated in this research. The 

intervention lasted about four months and included a course with 12 individual lessons 

for each participant, lasting 45 minutes, which took place at University of Macedonia 

once a week. The design of the intervention program was based on the theoretical 

review of literature and was divided into the following sections: a) the development of a 

technique used in the musical performance of bongos, b) the teaching of reading 

musical notation for bongos, c) the teaching of rhythms and their performance on 

bongos and d) the rhythmic accompaniment of songs using these rhythms. In this study 

the design included instruments such as structured and free observation as well as the 

rhythmic test of Primary Measures of Music Auditation of E.Gordon which was used 

for the initial and the final evaluation of the participants. The results of the research 

showed that there was improvement in the rhythmic receptivity of the participants 

which is contributed to a number of successful modifications -accommodations in each 

section of the intervention. Some of which were the use of color in both musical 

performance and reading of musical notation and the simultaneous use of different 

sensory approaches for teaching and understanding rhythm. 

Keywords: bongos teaching, intellectual disabilities, intervention program, 

modifications –accommodations, rhythmic receptivity 
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Δηζαγσγή 

 Ζ ρξήζε ηεο κνπζηθήο ηόζν ζην γεληθό ζρνιείν όζν θαη ζηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αηόκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε, 

αθνύ ε κνπζηθή εληζρύεη ηελ ςπρηθή πγεία, ηηο ζσκαηηθέο ηθαλόηεηεο ελώ παξάιιεια 

ηθαλνπνηεί θαζεκεξηλέο αλάγθεο ζηνλ άλζξσπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κνπζηθή γηα ηα 

άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο  ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο 

αληίιεςεο, ηεο έθθξαζεο θαη γεληθόηεξα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ππάξρεη θπξίσο ζε δπν 

πιαίζηα. ην πξώην πιαίζην ππάξρεη σο γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ ζθνπό έρεη λα 

δηδάμεη ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο κνπζηθέο 

δεμηόηεηεο, ελώ ζε δεύηεξν πιαίζην ε κνπζηθή απνηειεί ην κέζν ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία θαη βνεζά ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεησπίδεη ην άηνκν 

(Καξηαζίδνπ, 2004).  

Όζνλ αθνξά ηελ δηδαζθαιία κνπζηθήο ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

παξαηεξνύκε όηη ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε κνπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, όπσο ηελ 

δηάθξηζε ησλ ήρσλ, ην ηξαγνύδη, ηνλ ρνξό, ηελ εθηέιεζε κνπζηθώλ νξγάλσλ όζν θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηεο έθθξαζεο (ΤΠΔΠΘ, 2004). Ωζηόζν, πνιιέο θνξέο νη ζηόρνη πνπ 

αθνξνύλ ηελ αλάπηπμε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ παξαγθσλίδνληαη θαη δίλεηαη βάξνο 

πεξηζζόηεξν ζηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο (Draper, 2016). Βέβαηα, 

ζύκθσλα κε έξεπλεο ησλ Wong (2014) θαη Wong θαη Chik (2015), εθαξκόδνληαο ηηο 

θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ηηο θαηάιιειεο ηξνπνπνηήζεηο ζην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα, πνπ λα απεπζύλνληαη ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζην καζεζηαθό 

ζηπι ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζπκπεξίιεςε ηνπο ζην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζην γεληθό ζρνιείν. 

Έηζη, ελώ ππάξρνπλ έξεπλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπκπεξίιεςε ησλ αηόκσλ 

κε λνεηηθή αλαπεξία ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο, δπζηπρώο ζηνλ ηνκέα ηεο δηδαζθαιίαο 
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κνπζηθώλ νξγάλσλ ππάξρεη έιιεηςε εξεπλώλ ζε εκπεηξηθό επίπεδν. Απηό ζπκβαίλεη 

εηδηθόηεξα ζηελ πεξίπησζε δηδαζθαιίαο ελόο θξνπζηνύ νξγάλνπ ζε άηνκα κε λνεηηθή 

αλαπεξία. ε απηό ην θελό θηινδνμεί λα δώζεη πιεξνθνξίεο ε παξνύζα εξγαζία.  

Όκσο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε δηδαζθαιία ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ έρεη 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο από ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηελ ζπκπεξίιεςε ηνπο ζην 

κάζεκα ηεο κνπζηθήο. Απηό ζπκβαίλεη γηαηί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ελόο 

νξγάλνπ εθηόο από ηελ κνπζηθή εθηέιεζε ν καζεηήο ρξεηάδεηαη λα εμνηθεησζεί θαη κε 

ηελ αλάγλσζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, κηαο δηαδηθαζίαο αξθεηά πνιύπινθεο ζηελ 

νπνία εκπιέθνληαη αξθεηέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε αληίιεςε, ε κλήκε θαη ε θηλαίζζεζε 

(Parncutt & Mc Pherson, 2002). Μάιηζηα, ζύκθσλα κε ηελ Gromko (2004), βαζηθέο 

δηαδηθαζίεο ζηελ αλάγλσζε ηεο κνπζηθήο είλαη ε αλαγλσζηηθή θαηαλόεζε, ε ρσξηθή, ε 

ρξνληθή θαη ε αθνπζηηθή δηάζηαζε θαζώο θαη ε ηθαλόηεηα νπηηθήο αλαγλώξηζεο 

κνηίβσλ. Έηζη, πνιιέο θνξέο ε εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ κπνξεί λα 

απνζαξξύλεη έλαλ αξράξην καζεηή (Kuo & Chuang, 2013). 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή 

αλαπεξία θαη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θξίζεθε αλαγθαίν λα γίλνπλ νξηζκέλεο 

πξνζαξκνγέο-ηξνπνπνηήζεηο γηα ηελ δηδαζθαιία θξνπζηώλ, νπόηε απνθαζίζηεθε ν 

ζρεδηαζκόο ελόο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θαη ε εθαξκνγή ηνπ. 

πλνςίδνληαο, γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ ζέκαηνο απηήο ηεο εξγαζίαο ζεκαληηθό 

ξόιν έπαημαλ νη παξάγνληεο πνπ αλαιύνληαη παξαθάησ. Αξρηθά, ε ζηελή ζρέζε ηνπ 

γξάθνληνο κε ηελ κνπζηθή θαη νη γλώζεηο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο 

δηδαζθαιίαο ησλ θξνπζηώλ θαη έπεηηα ε έιιεηςε εξεπλώλ ζε εκπεηξηθό επίπεδν ζρεηηθά 

κε ηελ εθκάζεζε κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία.  
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Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πεξηγξάθεη ηελ αλάπηπμε ελόο πξνγξάκκαηνο 

δηδαζθαιίαο  γηα ην θξνπζηό όξγαλν “bongos” θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ ζε δπν άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία. Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζώο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ ελ 

ιόγσ νξγάλνπ έγηλαλ κε βάζε ηηο δπλαηόηεηεο, ηηο αδπλακίεο, ην επίπεδν θαη ηηο 

κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ.  

Ζ παξνύζα εξγαζία πεξηιακβάλεη ηέζζεξα θεθάιαηα. ην πξώην θεθάιαην 

γίλεηαη ε ζεσξεηηθή ζεκειίσζε ηνπ ζέκαηνο ηεο έξεπλαο θαη αλαιύνληαη νη βαζηθέο 

έλλνηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζέκαηνο απηήο ηεο εξγαζίαο. 

Αξρηθά, αλαιύεηαη ε έλλνηα ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο θαη νη δεμηόηεηεο πνπ ηελ 

απνηεινύλ ελώ ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη αλαθνξά ζηε ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο ζηελ αλάγλσζε 

ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαη ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε. πλερίδνληαο, 

απνζαθελίδνληαη νη έλλνηεο κνπζηθή δεθηηθόηεηα, αθνπζηηθόηεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηε 

θύζε θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ξπζκνύ θαη έπεηηα, παξνπζηάδνληαη ζηξαηεγηθέο γηα 

ηελ δηδαζθαιία ηνπ ξπζκνύ. Κιείλνληαο ηελ ελόηεηα γηα ηνλ ξπζκό γίλεηαη κηα κηθξή 

πεξηγξαθή ηνπ θξνπζηνύ νξγάλνπ “bongos”. Αθόκε, αλαθέξνληαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

πξνηείλνληαη γηα κηα επηηπρεκέλε δηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο 

κνπζηθήο θαζώο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο-πξνζαξκνγέο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

δηδαζθαιία ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη 

αλαπεξίεο. Σέινο, παξαηίζεληαη ν ζθνπόο ηεο έξεπλαο θαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

ην δεύηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. Δηδηθόηεξα, 

πεξηγξάθεηαη ην είδνο ηεο έξεπλαο, νη ζπκκεηέρνληεο, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζηελ παξέκβαζε, ε δηαδηθαζία ηεο παξέκβαζεο θαη ηα εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ  
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ην ηξίην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, 

δειαδή ηα απνηειέζκαηα ηόζν ηεο αξρηθήο θαη ηεο ηειηθήο αμηνιόγεζεο όζν θαη ησλ 

ελδηάκεζσλ αμηνινγήζεσλ γηα θάζε ζπκκεηέρνληα μερσξηζηά.  

Σέινο, ην ηέηαξην θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο αθνξά ηελ ζπδήηεζε, ηα 

ζπκπεξάζκαηα, ηνπο πεξηνξηζκνύο θαη ηηο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. Πην 

αλαιπηηθά, ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξέκβαζεο γηα θάζε ζπκκεηέρνληα, 

δίλνληαη απαληήζεηο ζηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα 

πνπ ππήξμαλ από ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. Αηέιεηεο θαη αζηνρίεο ηεο έξεπλαο 

αλαθέξνληαη ζην ππνθεθάιαην πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλνληαη 

πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 
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1ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Θεσξεηηθή ζεκειίσζε ηεο έξεπλαο 

 

1.1 Μνπζηθή εθηέιεζε 

 Ζ εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ απνηειεί έλαλ από ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο 

ηξόπνπο ηνπ αλζξώπνπ λα αζρνιεζεί κε ηελ κνπζηθή εθηέιεζε θαη ηελ κνπζηθή 

γεληθόηεξα. Ωζηόζν, ζύκθσλα κε ηελ Palmer (1997) ε κνπζηθή εθηέιεζε δελ είλαη κηα 

απιή δξαζηεξηόηεηα, αθνύ γηα λα επηηεπρζεί, ν άλζξσπνο ρξεζηκνπνηεί έλα ζπλδπαζκό 

από γλσζηηθέο θαη θηλεηηθέο δεμηόηεηεο θαη ζπλήζσο  πξαγκαηνπνηείηαη κε ηνπο 

παξαθάησ ηξόπνπο: κέζσ ηεο αλάγλσζεο ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, κέζσ ηεο 

κλεκνληθήο αλάθιεζεο θαη κέζσ αθνπζηηθήο παξάζηαζεο. 

 Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηνπο McPherson θαη Parncutt (2002) ζηελ πξώηε 

πεξίπησζε κπνξεί λα ππάξρεη κνπζηθή πνπ έρεη πξνεηνηκαζηεί ή όρη θαη ζηελ δεύηεξε 

θαη ηξίηε πεξίπησζε κπνξεί λα ππάξρεη πξνεηνηκαζκέλε κνπζηθή ή απηνζρεδηαζκόο. 

Έηζη, ε δηαδηθαζία ηεο εθκάζεζεο ελόο νξγάλνπ απνηειεί θαη απηή κηα πνιύπινθε 

δηαδηθαζία, ζηελ νπνία εκπιέθεηαη ελεξγά ην θηλεηηθό, ην νπηηθό θαη ην αθνπζηηθό 

ζύζηεκα ηνπ αλζξώπνπ (Schlaug, Altenmüller, & Thaut, 2010 όπσο αλαθέξεηαη ζην  

Lense & Dykens, 2013).    

 πλερίδνληαο, θαηά ηνπο Parncutt θαη McPherson (2002) ε κνπζηθή εθηέιεζε 

έρεη ηηο παξαθάησ δεμηόηεηεο: ηελ κνπζηθή αλάγλσζε, ηελ εθ πξώηεο όςεσο αλάγλσζε, 

ην παίμηκν εμ αθνήο, ηνλ απηνζρεδηαζκό θαη ηελ θίλεζε ηνπ ζώκαηνο, νη νπνίεο ζα 

αλαιπζνύλ παξαθάησ.  

 Με ηνλ όξν μοςζική ανάγνωζη γεληθόηεξα, ελλνείηαη ε δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία ν κνπζηθόο απνθσδηθνπνηεί ηα ζύκβνια ησλ λνηώλ κεηαηξέπνληαο ηα ζε ήρνπο 

ώζηε λα ηα εθηειέζεη ζην όξγαλν (Hodges, 1992). Σαπηόρξνλα όκσο κε ηηο γλσζηηθέο 
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δηεξγαζίεο θαηά ηελ κνπζηθή αλάγλσζε ππάξρνπλ θαη θηλεηηθέο δηεξγαζίεο, γη’ απηό ε 

αλάγλσζε κνπζηθνύ θεηκέλνπ ζπληζηά έλα πνιύπινθν θαηλόκελν (Gudmundsdottir, 

2007 όπσο αλαθέξεηαη ζην Gudmundsdottir, 2010). Ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηεο εθ 

πξώηεο όςεσο αλάγλσζεο ηόηε ρξεηάδνληαη δεμηόηεηεο όπσο ν απηνζρεδηαζκόο θαη ε 

κλήκε (Parncutt & McPherson, 2002). Δθηόο από ηα παξαπάλσ, ν ηξόπνο πνπ 

απνδίδνληαη ν ξπζκόο θαη ε ηνληθόηεηα ζηελ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία θαζηζηά ηελ 

κνπζηθή αλάγλσζε κηα πνιύπινθε δηαδηθαζία, ε νπνία δπζθνιεύεη ηνπο καζεηέο 

(Gudmundsdottir, 2010).  

 Με ηνλ όξν παίξιμο εξ ακοήρ νξίδεηαη ε εθηέιεζε κνπζηθήο κέζσ αθνπζηηθήο 

παξάζηαζεο. Μάιηζηα, απηή ε δεμηόηεηα απνηειεί έλαλ παξαδνζηαθό θαη αλεπίζεκν 

ηξόπν εθκάζεζεο κνπζηθνύ νξγάλνπ (Woody & Lechmann, 2010). Βάζε ηεο 

δεμηόηεηαο απηήο απνηειεί ε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηάζζεη ηελ δηδαζθαιία 

ηνπ ήρνπ έλαληη ηνπ ζπκβόινπ, ώζηε λα αλαπηπρζεί ε κνπζηθόηεηα ηνπ καζεηή 

(Parncutt & McPherson 2002).Έηζη, πνιιέο παηδαγσγηθέο κέζνδνη, όπσο ε κέζνδνο 

Suzuki, αλαγλσξίδνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή αμία ηεο θαιιηεξγνύλ απηή ηελ δεμηόηεηα ζε 

αξρηθά ζηάδηα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κνπζηθήο (Parncutt & McPherson, 2002).  Σέινο, ην 

παίμηκν εμ αθνήο επεξεάδεη ηνλ απηνζρεδηαζκό θαη απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηνπ (Parncutt & McPherson, 2002). 

 Μηα αθόκε ζεκαληηθή δεμηόηεηα ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε είλαη θαη ν 

αςηοζσεδιαζμόρ, κηα δηαδηθαζία πνπ επηηξέπεη ζην άηνκν λα εθθξαζηεί δεκηνπξγηθά   

θαη ηαπηόρξνλα λα κάζεη πνιιά γηα ηα δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο (Gordon, 2007). 

Υαξαθηεξηζηηθά, ζύκθσλα κε ην ιεμηθό ηεο κνπζηθήο Grove Dictionary (1954, όπ. 

αλάθ. ζηνλ Beckstead, 2013) ν απηνζρεδηαζκόο αλαθέξεηαη σο ε ηέρλε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ κπνξείο λα ζθέθηεζαη θαη λα παίδεηο κνπζηθή ηαπηόρξνλα.  
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 Όκσο, ν απηνζρεδηαζκόο πξέπεη λα δηαρσξίδεηαη από ηηο ππόινηπεο κνξθέο ηεο 

κνπζηθήο εθηέιεζεο, όπσο, ηελ εθηέιεζε από κνπζηθή ζεκεηνγξαθία θαη ηελ εθηέιεζε 

από κλήκεο, αθνύ είλαη απζόξκεηνο, δειαδή δελ έρεη πξνεηνηκαζηεί (Beckstead, 2013). 

Δπηπιένλ, ν απηνζρεδηαζκόο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα  πιαίζηα πνπ 

απνηεινύλ δνκηθά ζηνηρεία ηεο κνπζηθήο, όπσο ην κέηξν, ε ηνληθόηεηα θαη ε δηαδνρή 

ησλ ζπγρνξδηώλ (Azzara, 1999) ελώ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί από όια ηα όξγαλα. 

 Σέινο, νη κινηηικέρ δεξιόηηηερ καηά ηην μοςζική εκηέλεζη είλαη ζπγθεθξηκέλεο 

θηλήζεηο πνπ πξνέξρνληαη από κνηίβα πνπ ππάξρνπλ ζηελ κλήκε ηνπ εθηειεζηή θαη  

αλαιύνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θηλήζεηο (Palmer, 1997). Δηδηθόηεξα γηα λα επηηεπρζνύλ 

απηέο νη θηλήζεηο απαηηείηαη πςειόο θηλεηηθόο ζπληνληζκόο κε αθξίβεηα ζηνλ ρξόλν θαη 

ζηνλ ρώξν (Jabusch, Alpers, Kopiez, Vauth & Altenmüller όπ. αλαθ. ζηνλ Kopiez, 

2004). Ωζηόζν, κπνξνύλ λα βειηησζνύλ κε ηελ εμάζθεζε (Parncutt & McPherson, 

2002).  

 

1.2.  Μνπζηθή θαη ρξώκα 

 Ζ ζρέζε κνπζηθήο θαη ρξώκαηνο έρεη απαζρνιήζεη ηνλ άλζξσπν από πνιύ 

παιηά. Δηδηθόηεξα, ε απεηθόληζε ηεο κνπζηθήο κέζσ ησλ ρξσκάησλ έρεη απαζρνιήζεη 

ηνπο αλζξώπνπο από ηελ αξραηόηεηα. Πξώηνο ν Ππζαγόξαο θαη κεηά ν Πιάησλ θαη ν 

Αξηζηνηέιεο ζπζρέηηζαλ θιίκαθεο ηεο κνπζηθήο κε ρξώκα (Poast, 2000), ελώ αξγόηεξα 

ν Νεύησλ ζπλέδεζε εθηά λόηεο ηεο κνπζηθήο θιίκαθαο κε εθηά ρξώκαηα από ην θάζκα 

ησλ ρξσκάησλ κέζσ ησλ νπηηθώλ πεηξακάησλ πνπ δηεμήγαγε (Pesic, 2006). Αθόκε, 

πνιινί εξεπλεηέο αζρνιήζεθαλ κε ηελ απεηθόληζε ηεο κνπζηθήο είηε αλαδεηθλύνληαο 

ζρέζεηο κνπζηθήο θαη ρξσκάησλ κέζσ ζπλαηζζεκαηηθώλ ζρέζεσλ (Palmer, Schloss, Xu 

& PradoLeón, 2013) είηε κειεηώληαο ην θαηλόκελν ηεο ζπλαηζζεζίαο.  
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1.2. 1 Υξήζε ηνπ ρξώκαηνο ζηελ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

 Δθηόο από ηηο παξαπάλσ πεξηπηώζεηο, πξνζπάζεηεο γηα ηελ απεηθόληζε ηεο 

κνπζηθήο κε ρξώκα ζπλαληώληαη θαη ζηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε βαζηζκέλεο ζε δπν 

πξνζεγγίζεηο. ηελ πξώηε πξνζέγγηζε ζύκθσλα κε ηνπο Kuo θαη Chuang (2013), 

εληάζζεηαη θαη ε πξόηαζε ηνπο γηα ηελ δηδαζθαιία κνπζηθήο αλάγλσζεο θαη ηελ ρξήζε 

ελόο ελαιιαθηηθνύ ζπζηήκαηνο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. Δηδηθόηεξα, ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζύκβνια γηα ηελ απεηθόληζε ησλ θαζηεξσκέλσλ 

κνπζηθώλ ζπκβόισλ, όπσο παύιεο γηα ηελ δηάξθεηα ή αζηεξίζθνο γηα ηηο παύζεηο ελώ  

γηα ηελ απόδνζε ηεο ηνληθόηεηαο ρξεζηκνπνηήζεθε ν θύθινο ησλ ρξσκάησλ ηνπ Ίηηελ 

πνπ έρεη 12 ρξώκαηα. Σέινο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ζρήκαηα θύθινο θαη ηξίγσλν γηα ηηο 

απιέο λόηεο θαη ηηο δηέζεηο ηνπο αληίζηνηρα.  

 Δπίζεο, ζε κηα έξεπλα ησλ Nakano, Goto, Ogata, θαη Hiraga (2005) 

δεκηνπξγήζεθε έλα ζύζηεκα ζεκεηνγξαθίαο γηα ηα ληξακο ζε ππνινγηζηή σο έλα 

βνεζεηηθό εξγαιείν ζηε κειέηε θξνπζηώλ νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύζε πξνθνξηθέο 

ξπζκηθέο ζπιιαβέο γηα ηελ απόδνζε ηνπ ξπζκνύ θαζώο θαη ρξώκαηα θαη ζρήκαηα γηα 

ηελ απεηθόληζε ησλ ρηππεκάησλ. Δηδηθόηεξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην κπιε ηεηξάγσλν γηα 

ηελ κπόηα θαη ην πξάζηλν ηεηξάγσλν γηα ην ηακπνύξν. ρεηηθά  κε ηελ ρξήζε ησλ 

πξνθνξηθώλ ζπιιαβώλ ν ρξήζηεο έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα εηζάγεη ηηο ζπιιαβέο ηεο  

επηινγήο ηνπ.    

 Βέβαηα, ζύκθσλα κε άιινπο εξεπλεηέο ηα νθέιε ηεο ρξσκαηηζηήο κνπζηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο θαηά ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε δελ ζρεηίδνληαη απόιπηα κε ηελ  

απνηειεζκαηηθόηεηα ζηελ κνπζηθή αλάγλσζε αιιά κε ηελ δεκηνπξγία ζεηηθνύ 

θιίκαηνο θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. πγθεθξηκέλα, ζε κηα έξεπλα ηνπ 

Roger (1991), πνπ εμεηάζζεθε εάλ ε ρξήζε ρξσκάησλ ζην εθπαηδεπηηθό πιηθό 

επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε κνπζηθήο από κλήκεο θαη ηελ εθ πξώηεο όςεσο αλάγλσζε ζε 
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92 καζεηέο δεκνηηθνύ ηα απνηειέζκαηα δελ έδεημαλ κεγάιε δηαθνξά κεηαμύ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ αλ θαη ν κέζνο όξνο ησλ ζθνξ ηεο 

πξώηεο νκάδαο ήηαλ κεγαιύηεξνο. Όκσο, ην 65% από ηνπο καζεηέο επεξεάζηεθε 

ζεηηθά ζεσξώληαο πην εύθνιε ηελ εθηέιεζε ηεο ζεκεηνγξαθίαο κε ηα ρξώκαηα.  

 Αληίζηνηρα, ζε κηα αθόκε έξεπλα ηνπ Roger (1996) πνπ αθνξνύζε ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεκεηνγξαθίαο κε ρξώκα ζηελ ξπζκηθή αλάγλσζε 

αλαδείρηεθαλ ηα εμήο απνηειέζκαηα: Πξώηνλ, ε πεηξακαηηθή νκάδα ζεκείσζε 

κεγαιύηεξε απνηειεζκαηηθόηεηα από ηελ νκάδα ειέγρνπ ηόζν ζηελ αλάγλσζε 

ζεκεηνγξαθίαο κε ρξώκα όζν θαη ρσξίο ρξώκα. Γεύηεξνλ, νη κέζνη όξνη ηεο νκάδαο 

πεηξάκαηνο θαη ειέγρνπ δελ εκθάληζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο θαηά ηελ  αλάγλσζε ρσξίο 

ρξώκα. Σξίηνλ, ζπγθξίλνληαο, ηα απνηειέζκαηα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο θάζε νκάδαο 

αλάινγα κε ηελ εξγαζία πνπ ηεο είρε αλαηεζεί ν κέζνο όξνο ήηαλ ζεκαληηθά 

πςειόηεξνο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηεινύζαλ 64 

καζεηέο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα, πνπ εμαζθήζεθε ζηελ ζεκεηνγξαθία κε ρξώκα, 

θαη 70 καζεηέο γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ, πνπ εμαζθήζεθε ζηελ ζεκεηνγξαθία ρσξίο 

ρξώκα, από ηάμεηο ηεο πξώηεο θαη δεπηέξαο δεκνηηθνύ. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη 

ην 78% ησλ καζεηώλ δήισζε ηελ πξνηίκεζε ηνπ γηα ηηο αζθήζεηο κε ρξώκαηα.  

1.2. 2 Υξήζε ηνπ ρξώκαηνο ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε 

 ηελ δεύηεξε πξνζέγγηζε ρξήζεο ηνπ ρξώκαηνο θαηά ηελ κνπζηθή εθπαίδεπζε 

εληάζζεηαη ε δηδαζθαιία “ρξσκαηηζηώλ” κνπζηθώλ νξγάλσλ. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

απνηειεί ε κέζνδνο “colourstrings” πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ G.Szilvay γηα ηελ 

δηδαζθαιία βηνιηνύ κε βάζε ηελ παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Z.Kodaly. εκαληηθό θαη 

ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό απηήο ηεο κεζόδνπ είλαη ε ρξήζε αληίζηνηρσλ ρξσκάησλ ζηηο 

ρνξδέο ηνπ βηνιηνύ θαη ζηα ελαιιαθηηθά κνπζηθά ζύκβνια. Σα ζύκβνια απηά 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ δηδαζθαιία αξραξίσλ θαη αληηθαζίζηαληαη κε ηελ 
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θαζηεξσκέλε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία θαηά ηελ πξόνδν ησλ καζεκάησλ (Mitchell, 

1998). Μάιηζηα, ε κέζνδνο θαη ηα βηβιία πνπ πεξηιακβάλεη έρνπλ πξνζαξκνζηεί θαη 

γηα άιια όξγαλα όπσο ην θνληξακπάζν, ην ηζέιν, ην πηάλν, ηελ  θηζάξα θαη ην θιάνπην 

(Szilvay Foundation, 2012).   

 Αθόκε, ζε κηα άιιε έξεπλα πξνηάζεθε ε ρξήζε ελόο δηαθνξεηηθνύ ηύπνπ 

πηάλνπ κε ηπραία επηινγή ρξσκάησλ πνπ βειηίσζε ζεκαληηθά ηελ εθθξαζηηθόηεηα θαη 

ηελ απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ θαηά ηελ κνπζηθή εθηέιεζε. ε απηή ηελ έξεπλα 

ζπγθξίζεθαλ νη επηδόζεηο 20 καζεηώλ θαηά ηελ εθηέιεζε απνζπαζκάησλ από δπν 

κνπζηθά έξγα ηόζν ζην ηππηθό όζν θαη ζην πξσηόηππν πηάλν (Oshima, Miyagawa & 

Nishimoto, 2002 όπσο αλαθέξεηαη ζην Kuo & Chuang, 2013).Βέβαηα, ζε όιεο απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο ε ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο έρεη εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο, αθνύ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο έλα κέζν πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Kuo & Chuang, 2013).  

 

1.3 Μνπζηθή Γεθηηθόηεηα θαη κνπζηθό επίηεπγκα 

 ύκθσλα κε ηνλ Gordon (2007), κέζα από ηηο έλλνηεο κνπζηθή δεθηηθόηεηα, 

κνπζηθό επίηεπγκα θαη κνπζηθή αθνπζηηθόηεηα κπνξεί έλαο δάζθαινο κνπζηθήο λα 

αλαγλσξίζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ηνπ, λα πξνζαξκόζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζηηο αλάγθεο ηνπο θαη λα αλαπηύμεη ηηο ηθαλόηεηεο ηνπο ζην 

κέγηζην δπλαηό επίπεδν πνπ κπνξνύλ λα θηάζνπλ. Ωζηόζν, είλαη ζεκαληηθό ν 

εθπαηδεπηηθόο κνπζηθήο λα αλαγλσξίδεη ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζε απηέο ηηο έλλνηεο 

θαζώο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο, ώζηε λα κπνξέζεη λα 

αμηνπνηήζεη θαηάιιεια απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Γη’ απηό ην ιόγν, είλαη ζεκαληηθό λα 
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γίλεη κηα αλαθνξά ζηνπο όξνπο κνπζηθή δεθηηθόηεηα, κνπζηθό επίηεπγκα θαη κνπζηθή 

αθνπζηηθόηεηα.   

 Με ηνλ όξν κνπζηθή δεθηηθόηεηα ελλνείηαη ε δπλαηόηεηα ελόο αηόκνπ γηα 

κνπζηθά επηηεύγκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην κεγαιύηεξν επίπεδν κνπζηθώλ γλώζεσλ 

ην νπνίν κπνξεί λα θαηαθηήζεη απνδίδνληαο ην εζσηεξηθό δπλακηθό ηνπ ελώ ν όξνο 

κνπζηθό επίηεπγκα απνηειεί κέηξν όζσλ ην άηνκν έρεη θαηαθέξεη ζηελ κνπζηθή θαη 

απνδίδεη ηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα (Gordon, 2003). 

  Όκσο, παξά ην γεγνλόο όηη νη δπν όξνη είλαη ζπλδεδεκέλνη κεηαμύ ηνπο δελ 

πξέπεη λα ζπγρένληαη θαζώο έλα άηνκν πνπ εκθαλίδεη πςειή κνπζηθή δεθηηθόηεηα   

κπνξεί λα έρεη πςειά επηηεύγκαηα ζηελ κνπζηθή ελώ κπνξεί θαη λα ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην, δειαδή λα εκθαλίδεη ρακειά κνπζηθά επηηεύγκαηα ζηε κνπζηθή ιόγσ 

επηξξνώλ από ην πεξηβάιινλ ηνπ (Gordon, 2006). 

 πλερίδνληαο, είλαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηελ κνπζηθή δεθηηθόηεηα. Πξώηνλ, ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα δελ απνηειεί κηα 

ηθαλόηεηα πνπ ππάξρεη ζε έλα κόλν κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ αιιά ζε όινπο ηνπο 

αλζξώπνπο ζε έλα κέζν επίπεδν. Έηζη, κόλν έλα κηθξό κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ εκθαλίδεη 

κνπζηθή δεθηηθόηεηα ζε κεγάιν ή κηθξό βαζκό. Γεύηεξνλ, ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα δελ 

απνηειεί έλα ζηαζεξό αιιά κεηαβαιιόκελν κέγεζνο, αθνύ ζηαζεξνπνηείηαη θαηά ηελ 

ειηθία ησλ ελλέα ρξνλώλ (Gordon, 2006). 

 Όζνλ αθνξά ηελ πεξηγξαθή ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο αλαδεηθλύνληαη δπν 

νπηηθέο, ε «Γθεζηάιη» θαη αηνκηθηζηηθή. Έηζη, ζύκθσλα κε ηελ πξώηε νπηηθή, ε 

δπλαηόηεηα εθκάζεζεο ηεο κνπζηθήο είλαη κνλόπιεπξε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ επθπΐα 

ελώ θαηά ηελ δεύηεξε νπηηθή, ε δπλαηόηεηα εθκάζεζεο έρεη πνιιέο πιεπξέο ρσξίο λα 

έρεη ζεκαληηθή ζύλδεζε κε ηελ επθπΐα. Παξόια απηά, θαη νη δπν απηέο νπηηθέο 
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αλαγλσξίδνπλ όηη ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηνληθή θαη ξπζκηθή 

δηάζηαζε, δειαδή όηη ππάξρεη ηνληθή θαη ξπζκηθή δεθηηθόηεηα. Ζ πξώηε ζρεηίδεηαη κε 

ηελ ηνληθόηεηα θαη ε δεύηεξε κε ηνλ ξπζκό (Gordon, 2006).   

 

1.4 Μνπζηθή Αθνπζηηθόηεηα 

 ύκθσλα κε ηνλ Gordon (2003), ε κνπζηθή αθνπζηηθόηεηα νξίδεηαη σο ε 

δηαδηθαζία πνπ ζπκβαίλεη όηαλ έλαο άλζξσπνο κπνξεί λα θαηαλνήζεη ηελ κνπζηθή, 

θέξλνληαο ηελ ζην κπαιό ηνπ ελώ ν ήρνο δελ είλαη θπζηθά παξόλ. Δηδηθόηεξα, ε 

κνπζηθή αθνπζηηθόηεηα απνηειεί γηα ηελ κνπζηθή όηη ε ζθέςε γηα ηε γιώζζα. Έηζη, 

θάζε ήρνο δελ απνηειεί κνπζηθή αιιά κέζσ ηεο αθνπζηηθόηεηαο γίλεηαη κνπζηθή 

(Gordon, 2007). Αθόκε, ε κνπζηθή αθνπζηηθόηεηα όληαο ζπλπθαζκέλε κε ηελ κνπζηθή 

δεθηηθόηεηα δελ δηδάζθεηαη αιιά κπνξεί λα θαηαλνεζεί κέζσ αζθήζεσλ, ώζηε έλα 

άηνκν λα κάζεη λα ηελ ρξεζηκνπνηεί αλάινγα κε ηηο κνπζηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο 

(Gordon, 2007). Μάιηζηα, ζα κπνξνύζε λα ππνζηεξίμεη θάπνηνο όηη επίπεδν ηεο 

κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο ελόο αηόκνπ βξίζθεηαη ζε αλαινγία κε ην επίπεδν ηεο 

αθνπζηηθόηεηαο ηνπ (Gordon, 2006). 

 πλερίδνληαο, ν Gordon (2003) δηαρσξίδεη νρηώ ηύπνπο εκθάληζεο ηεο κνπζηθήο 

αθνπζηηθόηεηαο, θαζέλαο από ηνπο νπνίνπο ζρεηίδεηαη κε κηα ζπγθεθξηκέλε κνπζηθή 

ηθαλόηεηα: 

1. ηελ κνπζηθή αθξόαζε κηαο νηθείαο ή κε νηθείαο ζύλζεζεο, 

2. ηελ κνπζηθή αλάγλσζε ή ηελ πξνθνξηθή θαη νξγαληθή κνπζηθή εθηέιεζε κηαο 

νηθείαο ή κε νηθείαο ζύλζεζεο, 

3. ηελ απνηύπσζε νηθείαο ή κε νηθείαο κνπζηθήο κέζσ ηεο ππαγόξεπζεο, 
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4. ηελ από κλήκεο κνπζηθή εθηέιεζε, 

5. ηελ από κλήκεο απνηύπσζε θαη κνπζηθή εθηέιεζε νηθείσλ ή κε νηθείσλ 

ζπλζέζεσλ, 

6. ηελ κνπζηθή δεκηνπξγία θαη απηνζρεδηαζκό κε νηθείαο κνπζηθήο είηε ζησπειά 

είηε κε πξνθνξηθή ή νξγαληθή εθηέιεζε, 

7. ηελ κνπζηθή αλάγλσζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο  θαη 

8. ηελ κνπζηθή θαηαγξαθή κε νηθείαο κνπζηθήο πνπ θάπνηνο έρεη απηνζρεδηάζεη ή 

δεκηνπξγήζεη. 

Αθόκε, ζύκθσλα κε ηνλ Gordon (2003), αλαθέξνληαη έμη ζηάδηα πνπ πεξηγξάθνπλ 

ηνλ πξώην ηύπν ηεο κνπζηθήο αθνπζηηθόηεηαο ηα νπνία αλαπηύζζνληαη είηε αηνκηθά 

είηε ζπλδπαζηηθά θαη έρνπλ θπθιηθή πνξεία: 

1. αθξόαζε θαη δηαηήξεζε ηνπ ήρνπ, 

2. νξγάλσζε ηνπ ήρνπ ζε ηνληθά θαη ξπζκηθά κνηίβα, 

3. νξγάλσζε κνπζηθώλ ζπληαθηηθώλ δνκώλ κέζσ ηεο δηαπίζησζεο ηεο 

ηνληθόηεηαο θαη ηνπ κέηξνπ, 

4. ζπγθξάηεζε ζηελ αθνπζηηθόηεηα ησλ ηνληθώλ θαη ξπζκηθώλ κνηίβσλ πνπ 

αθνύζζεθαλ ζηελ κνπζηθή, 

5. αλάθιεζε θαη ζύγθξηζε ζηελ αθνπζηηθόηεηα όκνησλ ή δηαθνξεηηθώλ ηνληθώλ 

θαη ξπζκηθώλ κνηίβσλ ζε ζρέζε κε ηελ κνπζηθή, πνπ αθνύζηεθε, θαη 

6. δεκηνπξγία πξνβιέςεσλ γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό κνπζηθήο πνπ αθνύζζεθε σο 

νηθείαο ή κε νηθείαο κηαο κέζσ ηνληθώλ θαη ξπζκηθώλ κνηίβσλ. 
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 Σέινο, δελ είλαη ζσζηό λα ζπγρένληαη ε κίκεζε, ε κλήκε θαη ε αλαγλώξηζε, κε 

ηελ κνπζηθή αθνπζηηθόηεηα, δηόηη αλ θαη απνηεινύλ ζπλνιηθά κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο 

ηεο αθνπζηηθόηεηαο, μερσξηζηά ε θαζεκία είλαη δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αθνπζηηθόηεηα (Gordon, 2007). 

 

1.5 Ρπζκόο 

 ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο γηα ηελ δηδαζθαιία ελόο ξπζκηθνύ 

νξγάλνπ όπσο ηα “bongos” είλαη ζεκαληηθό λα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνλ ξπζκό, έλα 

πξσηαξρηθό αιιά θαη ηαπηόρξνλα πεξίπινθν ζηνηρείν ηεο κνπζηθήο. Ο ξπζκόο βέβαηα, 

εθηόο από ηελ κνπζηθή ζπλαληάηαη θαη ζε πνιιά δηαθνξεηηθά πιαίζηα ζηελ δσή ηνπ 

αλζξώπνπ ηόζν ζηελ θύζε όζν θαη ζην ζώκα ηνπ. Έηζη, ν ξπζκόο ππάξρεη ζην ξπζκηθό 

θάιεζκα ελόο δώνπ ή αθόκα θαη κέζα ζηνλ άλζξσπν, ζην θαξδηαθό ηνπ ζύζηεκα, ζην 

αλαπλεπζηηθό ηνπ ζύζηεκα θαη ζηα εγθεθαιηθά ηνπ θύκαηα. ε όιεο ηηο παξαπάλσ 

πεξηπηώζεηο ινηπόλ, αλαδεηθλύεηαη έλα θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ξπζκνύ ε 

πεξηνδηθόηεηα (αθαιάθ, 2004). Μάιηζηα, ζε ζπλέρεηα ησλ παξαπάλσ ν Bispham 

(2006 όπ. αλάθ. ζηνλ Bispham, 2003) πξόηεηλε όηη ε ξπζκηθή ζπκπεξηθνξά είλαη 

εκθαλήο όηαλ ζπλππάξρεη κηα νκάδα ηθαλνηήησλ, όπσο γεληθέο δπλαηόηεηεο 

ζπγρξνληζκνύ, αληίιεςεο ηνπ παικνύ θαη νκαιήο θαη ειιεηπηηθήο θίλεζεο πνπ κπνξεί 

λα είλαη ζπλερόκελε ή όρη.  

 Από ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ ξπζκνύ ζηελ κνπζηθή δελ ππάξρεη 

έλαο νξηζκόο πνπ λα είλαη απνδεθηόο από ην ζύλνιν ησλ εξεπλεηώλ. Απηό είλαη 

δύζθνιν λα επηηεπρζεί, δηόηη ζε νξηζκό αλαδεηθλύνληαη δηαθνξεηηθά δνκηθά ηνπ 

ξπζκνύ (Fraise, 1982 όπ. αλάθ. ζην Varley, 2005). Καηαιήγνληαο, ζύκθσλα κε ηνλ 

Patel (2008) ν ξπζκόο ζηελ κνπζηθή ή αιιηώο κνπζηθόο ξπζκόο έρεη ηέζζεξα δνκηθά 

ζηνηρεία ηνλ κνπζηθό παικό, ην κνπζηθό κέηξν, ηηο νκαδνπνηήζεηο ζε δηαθνξεηηθέο 
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δνκέο θαη ηελ δηάξζξσζε ζε ρξνληθέο δηάξθεηεο, ηα νπνία αιιειεπηδξνύλ κε ηελ 

ηαρύηεηα, ηνπο ηνληζκνύο θαη ηελ εθθξαζηηθόηεηα ζε ζρέζε κε ηελ ηήξεζε ησλ 

ρξνληθώλ δηαηξέζεσλ. Μάιηζηα, ζύκθσλα κε ηνλ Honing (2002), έλαο αθξναηήο κπνξεί 

λα δηαρσξίζεη ηξία επίπεδα από έλα παηγκέλν ξπζκό ή ξπζκηθό κνηίβν: ην δηαθξηηό 

ξπζκό, ηελ ηαρύηεηα θαη ηελ εθθξαζηηθόηεηα. Έηζη, όια ηα παξαπάλσ θαζηζηνύλ ηνλ 

ξπζκό έλα θαηλόκελν κε βαζηέο ςπρνινγηθέο πξνεθηάζεηο (Patel, 2008).   

1.5.1 Γνκηθά ζηνηρεία ηνπ ξπζκνύ ζηελ κνπζηθή εθηέιεζε 

 Αξρηθά, ζα αλαιπζνύλ ηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ δηαθξηηνύ ξπζκνύ, δειαδή ν 

παικόο, ην κέηξν, νη νκαδνπνηήζεηο, νη ρξνληθέο δηάξθεηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα 

αλαιπζνύλ θαη ηα ππόινηπα ζηνηρεία πνπ αλαγλσξίδνληαη από έλαλ παηγκέλν ξπζκό, 

δειαδή ε ηαρύηεηα θαη ε εθθξαζηηθόηεηα. 

1.5.2 Παικόο 

 Ο κνπζηθόο παικόο είλαη έλα θπζηθό θαηλόκελν πνπ ζπλήζσο εθδειώλεηαη κε 

ην ξπζκηθό ρηύπεκα ηνπ πνδηνύ ή άιινπ κέξνπο ηνπ ζώκαηνο θαηά ηελ κνπζηθή 

αθξόαζε θαη εθηέιεζε (Patel, 2008). Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηνλ Emmerson (2008) ν 

παικόο ζηελ κνπζηθή αληηπξνζσπεύεη κηα ζεηξά από ρηύπνπο πνπ είλαη νξγαλσκέλνη  

ζε ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Βέβαηα, θαηά ηνλ Patel (2008), παικόο δελ ζπλαληάηαη ζε 

όια ηα είδε κνπζηθήο κε ηνλ ίδην ηξόπν, δηαθέξεη αλάινγα κε ην κνπζηθό ηδίσκα θάζε 

πεξηνρήο. Έηζη, ε έλλνηα ηνπ παικνύ αλάινγα κε ην είδνο ηεο κνπζηθήο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ρηύπνπο κε άληζε δηάξθεηα. 

  Όκσο, εθηόο από ηα παξαπάλσ ζεκαληηθόο είλαη θαη ν ξόινο πνπ έρεη ν παικόο 

ζηελ κνπζηθή δηαδηθαζία. Πξώηνλ, βνεζά ζηνλ ζπγρξνληζκό θίλεζεο θαη κνπζηθήο, 

όπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρνξνύ θαη δεύηεξνλ, βνεζά ζηνλ ζπγρξνληζκό ησλ κνπζηθώλ 

ζε κηα νξρήζηξα, αθνύ ιεηηνπξγεί σο θνηλό ζεκείν αλαθνξάο ζην ζύζηεκα ηνπ ρξόλνπ 
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(Patel, 2008). Έηζη, ε δπλαηόηεηα αληίιεςεο ηνπ παικνύ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ ξπζκνύ θαη ησλ ππνινίπσλ ζηνηρείσλ ηνπ.  

1.5.3 Μέηξν 

 Σν κνπζηθό κέηξν είλαη ε επόκελε κνξθή πεξηνδηθόηεηαο πνπ ζπλαληάηαη ζην 

θαηλόκελν ηνπ ξπζκνύ θαη είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ παικό. Μάιηζηα, ρσξίο 

ηνλ παικό ε δπλαηόηεηα θαηαλόεζεο θαη αληίιεςεο ηνπ κνπζηθνύ κέηξνπ είλαη 

αδύλαηε (London, 2012). Πην ζπγθεθξηκέλα, ην κνπζηθό κέηξν απνηειεί κηα νκάδα από 

δπλαηνύο θαη αδύλαηνπο παικνύο, νη νπνίνη είλαη νξγαλσκέλνη ηεξαξρηθά ζε 

αληηπξνζσπεπηηθέο δνκέο πνπ επαλαιακβάλνληαη (Σhaut, Trimarchi & Parsons, 2014). 

Έηζη, ην κέηξν θαη νη ηνληζκνί ζρεκαηίδνπλ κηα ζεκαληηθή ζρέζε, αθνύ νη ηζρπξνί 

παικνί ζε έλα κνπζηθό κέηξν παξακέλνπλ πάληνηε ηνληζκέλνη ζε ζρέζε κε ηνπο πην 

αδύλακνπο. Απηό βέβαηα ζπκβαίλεη ιόγσ ηεο πεξηνδηθόηεηαο πνπ εκθαλίδεη ην κέηξν 

θαη ζπαληόηεξα ιόγσ άιισλ παξαγόλησλ, όπσο ε δηάξθεηα θαη ε έληαζε (Patel, 2008). 

Σαπηόρξνλα όκσο ην κέηξν απνηειεί θαη έλα κέζν πνπ απμάλεη ηνλ ζπγρξνληζκό 

εληζρύνληαο ηελ πξνζνρή ζηα ηζρπξόηεξα ρξνληθά ζεκεία ελώ βηώλεηαη κε δηαθνξεηηθό 

ηξόπν από ηνλ κνπζηθό εθηειεζηή θαη ηνλ αθξναηή (London, 2012). 

1.5.4 Οκαδνπνηήζεηο 

 Έλα αθόκε ραξαθηεξηζηηθό ζηνηρείν ηνπ κνπζηθνύ ξπζκνύ είλαη ε νξγάλσζε 

ηνπ ζε πεξηνδηθόηεηεο κεγαιύηεξεο ή κηθξόηεξεο ηνπ κνπζηθνύ κέηξνπ, όπσο νη 

κνπζηθέο θξάζεηο ή ηα κνπζηθά κνηίβα (Patel, 2008). Έηζη, εκθαλίδνληαη ζην ξπζκό-θαη 

ζηελ κνπζηθή γεληθόηεξα- ζπληαθηηθέο δνκέο παξόκνηεο κε απηέο πνπ ζπλαληώληαη 

ζηελ γιώζζα (Huss, Verney, Fosker, Mead & Goswami, 2010). Μάιηζηα, ε 

νκαδνπνίεζε κνπζηθώλ ζηνηρείσλ ζε θξάζεηο ζε ζπλδπαζκό κε ην κνπζηθό κέηξν 

επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ αίζζεζε θαη ην ύθνπο ηνπ ξπζκνύ (Lendrahl & Jackendorff, 
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1983 όπ. αλαθ. ζην Patel, 2008) ελώ ζηνηρεία όπσο ε αιιαγή ζηελ κνπζηθή πθή θαη ε 

ρξήζε παύζεσλ ζην ηέινο ησλ θξάζεσλ νξηνζεηνύλ ηηο κνπζηθέο δνκέο (Patel, 2008). 

1.5.5 Υξνληθέο δηάξθεηεο 

 Δθηόο από ηα παξαπάλσ δνκηθά ζηνηρεία ηνπ κνπζηθνύ ξπζκνύ πνιύ ζεκαληηθό 

ξόιν ζηελ νξγάλσζε ηνπ παίδνπλ θαη νη ρξνληθέο δηάξθεηεο.  Απηέο αλαδεηθλύνπλ ηνλ 

ηξόπν πνπ δνκείηαη ν ξπζκόο εζσηεξηθά. Οη εξεπλεηέο κάιηζηα, ρσξίδνπλ ηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζε δπν είδε, ηα κεγάια θαη ηα κηθξά, ηα νπνία δηαθέξνπλ ζηνλ ρξόλν θαη 

ζηελ αληίιεςε θαη απνδίδνληαη κε ηηο ξπζκηθέο αμίεο ή κε ηηο παύζεηο ηνπο (Patel, 

2008).  

1.5.6 Σαρύηεηα 

 Ζ ηαρύηεηα απνηειεί ην δεύηεξν από ηα ηξία ζηνηρεία πνπ αληηιακβάλεηαη έλα 

άηνκν από έλα παηγκέλν ξπζκηθό κνηίβν ή έλα ξπζκό θαη αλαθέξεηαη ζην πόζν 

γξήγνξα ή αξγά έρεη εθηειεζηεί έλα ξπζκηθό κνηίβν (Honing, 2002). 

1.5.7 Δθθξαζηηθόηεηα 

 Όκσο, θαηά ηε κνπζηθή εθηέιεζε ζθνπόο δελ είλαη κόλν ε εθηέιεζε ησλ 

ξπζκηθώλ αμηώλ ζην ζσζηό ρξόλν αιιά θαη ε εθθξαζηηθή εξκελεία ηνπο. Έηζη, 

παξαηεξείηαη από ηνπο κνπζηθνύο εθηειεζηέο, αλάινγα κε ην είδνο κνπζηθήο, κηα 

ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε ηνπ ξπζκνύ ζε ζρέζε κε ηελ ηαρύηεηα ζε ζπγθεθξηκέλεο 

κεισδηθέο θξάζεηο θαη πεξάζκαηα. Απηή ε αιιειεπίδξαζε δίλεη κηα αθόκα πην 

εθθξαζηηθή εθηέιεζε ηνπ ξπζκνύ ρσξίο λα δίλεηαη βάξνο ζηελ ηήξεζε ηεο ρξνληθήο 

δηάξθεηαο ησλ λνηώλ (Patel, 2008).  Έηζη, έρνπκε ηελ εθθξαζηηθόηεηα πνπ απνηειεί ην 

ηξίην ζπζηαηηθό ελόο παηγκέλνπ ξπζκνύ θαη πεξηγξάθεη ηηο ρξνληθέο απνθιίζεηο 

(Honing, 2002). 
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1.6 Κξνπζηά “bongos” 

 Σα “bongos” αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θξνπζηώλ νξγάλσλ, κηαο κεγάιεο 

θαηεγνξίαο κνπζηθώλ νξγάλσλ πνπ παξάγνπλ ήρν κέζσ ηεο θξνύζεο θαη ρσξίδνληαη ζε 

δύν θαηεγνξίεο κε βάζε ην ζύζηεκα πνπ αλέπηπμαλ νη Hornbostel-Sachs. Ο 

δηαρσξηζκόο ησλ νξγάλσλ γίλεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ηνπ ήρνπ ηνπο. 

Έηζη,  ππάξρνπλ ηα ηδηόθσλα θξνπζηά, όξγαλα πνπ παξάγνπλ ήρν κε ην ρηύπεκα ζηελ 

επηθάλεηα ηνπο θαη ηα κεκβξαλόθσλα θξνπζηά, όξγαλα πνπ παξάγνπλ ήρν από ηελ 

θξνύζε κηαο κεκβξάλεο. Δηδηθόηεξα, κεηά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο 

ηαμηλόκεζεο ηα “bongos” θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κεκβξαλόθσλσλ 

θξνπζηώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ κνλή κεκβξάλε, ζρήκα θώλνπ θαη δελ έρνπλ 

θαζνξηζκέλν ηνληθό ύςνο (ΜΗΜΟ, 2011).  

 Σα “bongos” ή αιιηώο “bongó” ζηα ηζπαληθά αλαπηύρζεθαλ ζηελ Κνύβα ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα θαη είλαη από ηα πην δηάζεκα κνπζηθά όξγαλα ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο κε επηξξνέο από ηελ Αθξηθή (Sublette, 2007). Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ησλ 

“bongos” είλαη ν ξόινο πνπ έρνπλ θαηά ηε κνπζηθή εθηέιεζε. ύκθσλα κε ηνλ Beck 

(2007), ηα “bongos” δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ εθηέιεζε ελόο ζπγθεθξηκέλνπ ξπζκνύ 

αιιά ιεηηνπξγνύλ απηνζρεδηαζηηθά παίδνληαο ξπζκηθά κνηίβα θαη ηνληζκνύο ζε 

αιιειεπίδξαζε κε ηελ κεισδηθή γξακκή. ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηώζεηο κάιηζηα, ν 

εθηειεζηήο κπνξεί λα αιιάδεη όξγαλα παίδνληαο ηδηόθσλα, όπσο θνπδνύλεο ή “clave”. 

Σέινο, ηα “bongos” θαηά ηελ κνπζηθή εθηέιεζε ηνπνζεηνύληαη αλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ 

εθηειεζηή θαη απηόο παίδεη ζηα δύν ηύκπαλα κε ηα ρέξηα. 

 

1.7  ηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ξπζκνύ γηα παηδηά ηππηθήο αλάπηπμεο  

 Σόζν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο όζν θαη ηεο κνπζηθήο 

εθηέιεζεο ελόο θξνπζηνύ νξγάλνπ ε εμνηθείσζε κε ηα ξπζκηθά κνηίβα θαη ηελ ηερληθή 
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ηνπ νξγάλνπ κπνξεί λα δπζθνιέςεη θαη λα απνζαξξύλεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ηδηαίηεξα 

αλ απηνί είλαη αξράξηνη ή άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο. Γηα 

απηό πξνηείλνληαη νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ηνπ ξπζκνύ θαη 

ηεο ηερληθήο ησλ θξνπζηώλ νξγάλσλ κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο. 

 ύκθσλα κε ηελ Conway (2003), αλαθέξνληαη ηξεηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

εμνηθείσζε κε ηνλ ξπζκό πξηλ ηελ εηζαγσγή ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. Αξρηθά, 

πξνηείλεηαη ε αληίιεςε ηνπ παικνύ δίζεκσλ ή ηξίζεκσλ κέηξσλ κέζσ ηεο θίλεζεο θαη 

έπεηηα ε εθηέιεζε ηνπ ζηα όξγαλα. Γηα λα γίλεη απηό δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα 

εθηειέζνπλ θηλήζεηο κε ην ζώκα ηνπο αθνύγνληαο κόλν ηνλ παικό ηνπ κέηξνπ ρσξίο 

άιια κνπζηθά εξεζίζκαηα. 

 Μάιηζηα, ε επίδξαζε ηεο δηδαζθαιίαο θηλήζεσλ ζηελ αληίιεςε ηνπ ζηαζεξνύ 

παικνύ θαη ηνπ ξπζκνύ γεληθόηεξα αλαδεηθλύεηαη θαη ζε κηα έξεπλα ηεο Rowher 

(1998) όπνπ 70 καζεηέο ηεο έθηεο ηάμεο ρσξηζκέλνη ηπραία ζε νκάδεο ειέγρνπ θαη 

πεηξάκαηνο δηδάρηεθαλ ζε ρξνληθό δηάζηεκα 10 εβδνκάδσλ ξπζκό κε παξαδνζηαθνύο 

ηξόπνπο θαη κε δηδαζθαιία βαζηζκέλε ζηελ κνπζηθή, ζηελ θίλεζε, ζην ρνξό. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη ε πεηξακαηηθή νκάδα είρε θαιύηεξεο επηδόζεηο 

ηόζν ζην ζπγρξνληζκό κνπζηθώλ εξεζηζκάησλ δξαζηεξηνηήησλ παικνύ όζν θαη ζηελ 

εθηέιεζε ηνπο.  

 ηε ζπλέρεηα, πξνηείλεηαη ε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ εξώηεζεο-απάληεζεο γηα 

ηελ θαηαλόεζε ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ θαη ηέινο, αλαθέξεηαη ε ρξήζε ησλ ξπζκηθώλ 

ζπιιαβώλ σο ην κέζν γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Μάιηζηα, 

ζύκθσλα κε ηνλ Hazan (2005) ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ύπαξμε πξνθνξηθήο παξάδνζεο 

ζηνλ ξπζκό ηόζν ζηα ζύγρξνλα κνπζηθά είδε ηεο δπηηθήο κνπζηθήο όζν θαη ζηηο 
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κνπζηθέο παξαδόζεηο πνιηηηζκώλ πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε ηε δπηηθή κνπζηθή 

αληηθαζηζηώληαο ηελ ζεκεηνγξαθία. 

 Έηζη, πξνηείλεηαη ε ρξήζε πνιιώλ αηζζεηεξηαθώλ νδώλ γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ 

ξπζκνύ θαη ηεο ξπζκηθήο αλάγλσζεο πξάγκα πνπ αλαδεηθλύεηαη ζηελ έξεπλα ηεο 

Perselin (1992) πνπ εμέηαζε ηελ επίδξαζε ηνπ ηξόπνπ παξνπζίαζεο ησλ ξπζκηθώλ 

κνηίβσλ ζηελ αλάθιεζε ηνπο από ηελ κλήκε. ηελ έξεπλα απηή ζπκκεηείραλ 210 

παηδηά από ηξεηο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνύ ηελ πξώηε, ηελ ηξίηε θαη ηελ πέκπηε. 

Δηδηθόηεξα, δεηήζεθε από θάζε ζπκκεηέρνληα λα απνκλεκνλεύζεη θαη λα εθηειέζεη κε 

παιακάθηα έμη ξπζκηθά κνηίβα κε απμαλόκελε δπζθνιία ηα νπνία παξνπζηάδνληαλ είηε 

κε εηθόλεο είηε κε έλα θνπδνύλη είηε ρηππώληαο ην ρέξη ηνπ παηδηνύ είηε ζπλδπαζηηθά κε 

όινπο ηνπο παξαπάλσ ηξόπνπο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε παξνπζίαζε ηνπ 

ξπζκνύ κε πνιινύο ηξόπνπο νδεγεί ζηελ απνδνηηθόηεξε δηδαζθαιία ηνπ θαη όηη ηα 

νπηηθά εξεζίζκαηα δελ βνήζεζαλ πνιύ ηνπο κηθξόηεξνπο καζεηέο.    

 Αθόκε, ζε κηα έξεπλα ηνπ Shehan (1987) εμεηάζηεθε ε απνδνηηθόηεηα ησλ 

νπηηθώλ θαη πξνθνξηθώλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ αλάγλσζε ηνπ ξπζκνύ θαη ηελ 

ζπγθξάηεζε ηνπ ζηελ κλήκε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο παξνπζηάζηεθαλ ζε 

καζεηέο δεπηέξαο θαη έθηεο ηάμεο, 2 ξπζκηθά κέηξα κε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνύο 

ηξόπνπο: αθνπζηηθόο-ξπζκηθόο κε μπιάθηα, αθνπζηηθόο-κλεκνληθόο κε ηελ ρξήζε 

ζπιιαβώλ, νπηηθν-αθνπζηηθόο ξπζκηθόο κε ρξήζε καύξεο ζεκεηνγξαθίαο ζε θάξηα θαη 

ρξήζε ηνπ ξπζκνύ παξάιιεια κε ηα μπιάθηα θαη ηέινο νπηηθν-αθνπζηηθόο κλεκνληθά, 

ν νπνίνο πεξηιάκβαλε ηνλ ζπλδπαζκό ζεκεηνγξαθίαο θαη ζπιιαβώλ. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο έξεπλαο έδεημαλ όηη: α) ε ρξήζε αθνπζηηθώλ θαη νπηηθώλ πξνζεγγίζεσλ 

ηαπηόρξνλα δηεπθνιύλεη ηελ εθκάζεζε θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ ξπζκώλ θαη β) όηη ε 

ειηθία ησλ καζεηώλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ εθκάζεζε ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ, 
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αθνύ νη κεγαιύηεξνη καζεηέο έκαζαλ ηα ξπζκηθά κνηίβα δύν θνξέο πην γξήγνξα απ' όηη 

νη κηθξόηεξνη καζεηέο.  

 Δπηπιένλ, όζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ησλ πξνθνξηθώλ ζπιιαβώλ αλαθέξεηαη όηη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο δηδαζθαιίαο θξνπζηώλ, όπσο ηα αθξηθάληθα θξνπζηά, νη 

ξπζκηθέο ζπιιαβέο ρξεζηκεύνπλ θαη σο κέζν δηδαζθαιίαο ηερληθήο ηνπ νξγάλνπ, αθνύ 

θάζε ζπιιαβή αληηζηνηρεί κε κηα θίλεζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην όξγαλν (Joseph, 

2011).  

 Με βάζε απηέο ηηο ζηξαηεγηθέο εθκάζεζεο ηνπ ξπζκνύ πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ αλαπηύρζεθαλ πνιιά ζπζηήκαηα θαη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο 

κλεκνληθέο ζπιιαβέο θαη ηελ θίλεζε σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ 

ξπζκνύ.  

 Δηδηθόηεξα, ζύκθσλα κε ηνλ Palkki (2010) απηέο νη κέζνδνη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην είδνο ησλ ξπζκηθώλ ζπιιαβώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γηα λα 

απνδώζνπλ ηηο δηάξθεηεο ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ θαη ησλ ζπλδπαζκώλ ηνπο. Έηζη, έρνπκε 

ηα ιεθηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνύλ(Palkki, 2010):  

1. κλεκνληθέο ζπιιαβέο,  

2. αξηζκνύο θαη 

3. ιέμεηο από ηελ θαζεκεξηλή γιώζζα. 

 ηελ πξώηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη κέζνδνη ησλ Galin–Paris–Chevé, Kodaly, 

Gordon θαη ε κέζνδνο “takadimi”, ελώ ζηελ δεύηεξε θαηεγνξία θαηαηάζζεηαη ην 

αξηζκεηηθό ζύζηεκα “1 e and a” καδί κε ην ζύζηεκα ησλ McHose-Tibbs, ε νπνία  

απνηειεί εμέιημε ηεο πξώηεο αξηζκεηηθήο κεζόδνπ, αθνύ ρξεζηκνπνηεί ζπιιαβέο θαη 
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αξηζκνύο γηα ηελ ιεθηηθή απνηύπσζε ηνπ ξπζκνύ. ηελ ηξίηε θαηεγνξία, ππάγνληαη ηα 

ζπζηήκαηα ησλ Orff θαη Dalcroze (Palkki, 2010).  

 Βέβαηα, άιινη εξεπλεηέο ηαμηλνκνύλ ηηο κεζόδνπο ξπζκηθήο δηδαζθαιίαο ζε 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο, απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ αξηζκνύο, απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύλ γισζζηθά ζηνηρεία θαη απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ θίλεζε ή πνηθηιία 

δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ (Varley, 2005). 

 

1.8 Γηαθνξνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο 

 Σα ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ε ζπκπεξίιεςε ησλ 

αηόκσλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίαζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο 

κέζα ζηε γεληθή ηάμε. Έηζη, ν εθπαηδεπηηθόο κνπζηθήο πξέπεη λα εθαξκόζεη έλα 

πξόγξακκα δηδαζθαιίαο βαζηζκέλν ζηηο αξρέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ε 

νπνία, ζύκθσλα κε ηελ Standerfer (2011), ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο πεξηιακβάλεη 

πξνζαξκνγέο ζε ηξεηο ηνκείο: ην πεξηερόκελν, ηελ δηαδηθαζία θαη ην πξντόλ.  

 Δηδηθόηεξα, ν όξνο πεπιεσόμενο αλαθέξεηαη ζην δηδαθηηθό αληηθείκελν θαη ζηα 

κέζα κε ηα νπνία δηδάζθεηαη, ν όξνο διαδικαζία αλαθέξεηαη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο γηα 

ηελ εμάζθεζε ησλ λέσλ δεμηνηήησλ θαη ν όξνο πποϊόν αλαθέξεηαη ζηα κέζα κε ηα 

νπνία νη καζεηέο κπνξνύλ λα δείμνπλ ηηο γλώζεηο πνπ απέθηεζαλ. Δπηπιένλ, ν 

ζρεδηαζκόο ηεο δηδαζθαιίαο από ηνλ εθπαηδεπηηθό κε βάζε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ καζεηή παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ (Standerfer, 2011).  

πλερίδνληαο, ην πεξηερόκελν ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο ζηελ κνπζηθή 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνύο ζρεδηαζκνύο. ηελ πξώηε πεξίπησζε, 

ζηνλ ίδην ζρεδηαζκό, όινη νη καζεηέο δηδάζθνληαη ην ίδην αλαιπηηθό πξόγξακκα κε 
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κηθξέο πξνζαξκνγέο ζηελ πνζόηεηα ή ην ρξόλν εθκάζεζεο ηεο ύιεο. ηελ δεύηεξε 

πεξίπησζε, ζηνλ πνιπεπίπεδν ζρεδηαζκό νη καζεηέο αθνινπζνύλ ην ίδην αλαιπηηθό 

πξόγξακκα κε ηνλ ίδην γεληθό ζηόρν ρξεζηκνπνηώληαο δηαθνξεηηθνύο επηκέξνπο 

καζεζηαθνύο ζηόρνπο. ηελ ηξίηε πεξίπησζε, ζηνλ αιιειεπηθαιππηόκελν ζρεδηαζκό νη 

καζεηέο βξίζθνληαη ζηα ίδηα καζήκαηα αιιά ν γεληθόο ζηόρνο είλαη δηαθνξεηηθόο. 

Σέινο, ζηελ ηέηαξηε πεξίπησζε, ζηνλ ελαιιαθηηθό ζρεδηαζκό, ππάξρεη δηαθνξεηηθό 

αλαιπηηθό πξόγξακκα γηα ηνπο καζεηέο ηεο δηαθνξνπνηεκέλεο δηδαζθαιίαο από ηνπο 

ππόινηπνπο (Darrow, 2015). 

Δθηόο από ηα παξαπάλσ, ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δηδαζθαιία ησλ αηόκσλ κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξία έρεη θαη ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιόγεζεο. 

Μάιηζηα, πνιιέο θνξέο είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ από ηνλ δάζθαιν ηεο κνπζηθήο 

πξνζαξκνγέο ζηηο ηερληθέο αμηνιόγεζεο κε βάζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε 

αηόκνπ ρξεζηκνπνηώληαο ηεζη κηθξόηεξεο δηάξθεηαο ζε άηνκα κε δηάζπαζε πξνζνρήο ή 

δίλνληαο πην απινύο ζηόρνπο ώζηε λα απνθεπρζεί ην άγρνο. Σέινο, ν εθπαηδεπηηθόο 

πξέπεη λα θξνληίζεη ν καζεηήο λα έρεη ζεηηθή δηάζεζε απέλαληη ζε όιε ηελ δηαδηθαζία 

(Zdzinski, 2001). Γηα απηό θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο κνπζηθήο, ηα άηνκα 

κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο πξέπεη λα αμηνινγνύληαη κόλν ζε 

δεμηόηεηεο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζην κάζεκα (Mazur, 2004).  

Αθόκα, ππάξρνπλ νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηε κάζεζε ηεο 

κνπζηθήο ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο. Σνπο 

παξάγνληεο απηνύο ζέιεζαλ λα αλαδείμνπλ ζε έξεπλα ηνπο ρξεζηκνπνηώληαο κεηθηέο 

κεζόδνπο νη Gerrity, Hourigan, θαη Horton (2013). ε απηή ηελ έξεπλα, νη 

ζπκκεηέρνληεο δηδάζθνληαλ κνπζηθή θαη άιιεο ηέρλεο γηα κία θνξά ηελ εβδνκάδα, κε 

ρξνληθή δηάξθεηα 10 ζπλερόκελσλ εβδνκάδσλ. Σα απνηειέζκαηα από όιεο ηηο 

κεζόδνπο ζπιινγήο δεδνκέλσλ έδεημαλ όηη ε επηινγή ησλ καζεηώλ, ε επαλάιεςε θαη ε 
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ρξνληθή θαζπζηέξεζε ζηηο απαληήζεηο ζεσξνύληαη ζεκαληηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

εθκάζεζε κνπζηθήο. Αθόκε, ε ύπαξμε ελόο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο κε ζαθείο 

θαηεπζύλζεηο θαη ζηόρνπο θαη ε δεκηνπξγία ζεηηθήο αηκόζθαηξαο θαηά ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πξνζδηνξίζηεθαλ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο σο ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ εθκάζεζε ηεο κνπζηθήο.  

Από ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη όηη νη πξνζαξκνγέο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν 

ζηελ κάζεζε θαη ζηελ επηηπρία πξνγξακκάησλ κνπζηθήο ζε καζεηέο κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο. Σνλ θαζνξηζηηθό ξόιν ησλ πξνζαξκνγώλ 

ππνζηεξίδεη ζε έξεπλα ηνπ θαη ν McCord (2002), θαζώο ζηελ έξεπλα πνπ δηελήξγεζε 

κε πέληε κειέηεο πεξίπησζεο ηόληζε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ κπνξνύλ λα 

αθνινπζήζνπλ νη δάζθαινη κνπζηθήο πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα επηηύρνπλ ζε έλα 

πξόγξακκα κνπζηθήο ζύλζεζεο κεηά ην ζρνιείν.    

 

1.9 Δθκάζεζε κνπζηθνύ νξγάλνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη 

αλαπεξίεο 

Γηα λα γίλεη ε εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο όζν ην δπλαηόλ πην επηηπρεκέλα είλαη αλαγθαίν 

λα αθνινπζνύληαη από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο νξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αλαθεξζνύλ 

παξαθάησ. Αξρηθά, ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο ζηα κνπζηθά 

όξγαλα από ηνλ δάζθαιν ηεο κνπζηθήο. Ο ζεκαληηθόο ξόινο ησλ θαηάιιεισλ 

πξνζαξκνγώλ ζηελ εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ ηνλίδεηαη θαη από ηελ 

Stambaugh (1996) όπνπ κε ηηο θαηάιιειεο επηινγέο θαη πξνζαξκνγέο ζηα κνπζηθά 

όξγαλα θαηέζηε δπλαηό γηα ηα άηνκα κε ζύλδξνκν Williams λα απνθηήζνπλ ζεηηθέο 

εκπεηξίεο ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε κηα ζεξηλή κνπζηθή 
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θαηαζθήλσζε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ όηη 20 από ηνπο 24 ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ όηη 

ζπλέρηζαλ ηηο κνπζηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη κεηά ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

Έηζη, ν εθπαηδεπηηθόο ηεο κνπζηθήο πξνηείλεηαη λα ηξνπνπνηεί θαη λα 

πξνζαξκόδεη ηελ ρξήζε κνπζηθώλ νξγάλσλ, ην πεξηερόκελν ηεο κνπζηθήο, ηηο ηερληθέο 

δηδαζθαιίαο θαη ηηο ηερληθέο αμηνιόγεζεο κε βάζε ηα αηνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

θάζε καζεηή θαη ην θνηλσληθό πεξηβάιινλ ηνπ καζεηή (Zdzinski, 2001).  

Πην ζπγθεθξηκέλα, πξσηαξρηθό βήκα γηα ηελ εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ 

γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο είλαη ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ νξγάλνπ γηα θάζε καζεηή, ε νπνία ζα γίλεη αλάινγα κε ηελ αλαπεξία ηνπ, 

δειαδή κε βάζε κε ηα γλσζηηθά θαη ηα ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ (Darrow, 2012). 

Γηα παξάδεηγκα, ην κέγεζνο θαη ην βάξνο ηνπ κνπζηθνύ νξγάλνπ ζα πξέπεη λα 

εμηζνξξνπείηαη κε ηε δύλακε θαη ηελ αληνρή ηνπ καζεηή (Darrow, 2012). Δπηπξόζζεηα, 

ζεκαληηθό είλαη λα ιεθζεί ππόςε ε πξνηίκεζε ηνπ καζεηή γηα ην κνπζηθό όξγαλν 

(Zdzinski, 2001) γηαηί αλ ηνπ αξέζεη ην όξγαλν ζα ππάξρνπλ θαη πςειά επίπεδα 

επηηπρίαο (Darrow, 2012). Δπίζεο, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη θαηάιιειεο πξνζαξκνγέο 

πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην όξγαλν, ώζηε λα πεξηνξηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν καζεηήο ιόγσ αδπλακίαο, εύξνπο θίλεζεο θαη ιεπηήο ή θαη αδξήο 

θηλεηηθόηεηαο (Darrow, 2008). Γηα παξάδεηγκα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί πξνζαξκνγέο γηα 

ην θξάηεκα νξγάλσλ, πξνζαξκνγέο ζηηο κπαγθέηεο ζηελ πεξίπησζε ησλ θξνπζηώλ 

(Zdzinski, 2001) θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί κεγάιεο επηθάλεηεο κε μύιηλεο ιαβέο γηα ην 

ρηύπεκα νξγάλνπ (Darrow, 2008).  

Έλα κνπζηθό όξγαλν, πνπ απνηειεί κηα πνιύ θαιή επηινγή γηα ηνπο 

πεξηζζόηεξνπο καζεηέο κε αλαπεξίεο είλαη ηα θξνπζηά όξγαλα (Merck & Johnson, 

2017), αθνύ πξώηνλ, ιόγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ηνπο εμαζθαιίδνπλ ηε ζπκκεηνρή  
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(McDowell, 2010) ζε κνπζηθέο νκάδεο κε πνιινύο ηξόπνπο θαη δεύηεξνλ, απνηεινύλ ην 

ιηγόηεξν απνγνεηεπηηθό όξγαλν ζε ζρέζε κε ηα ππόινηπα ιόγσ ηνπ απνδεθηνύ ηνπ 

ηόλνπ (McCord & Fitzgerald, 2006). 

Δπηπιένλ, γηα ηελ εθκάζεζε κνπζηθνύ νξγάλνπ ζε έλα καζεηή κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο είλαη απαξαίηεηε ε δεκηνπξγία ελόο 

θαηάιιεινπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. Γηα απηό ην ιόγν, ν εθπαηδεπηηθόο ρξεηάδεηαη λα θαζηεξώζεη θαλόλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη ξνπηίλεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηηο νπνίεο ν καζεηήο 

πξέπεη λα γλσξίδεη, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ ηξόπν ζπκπεξηθνξάο ζε νκαδηθέο 

εξγαζίεο, ηνλ ηξόπν λα δεηήζεη βνήζεηα όηαλ ρξεηαζηεί θαη λα θαηαλνήζεη ηε ζρέζε 

δαζθάινπ-καζεηή (Zdzinski, 2001). 

 Έηζη, γηα λα εθκάζεζε κνπζηθώλ νξγάλσλ από ηα άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο, νη εθπαηδεπηηθνί θαινύληαη λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο πνπ βνεζνύλ ηνπο καζεηέο λα είλαη 

απνδνηηθόηεξνη ζην κάζεκα. Μάιηζηα, ζύκθσλα κε ηελ Darrow(2008), πξνηείλνληαη νη 

παξαθάησ ζηξαηεγηθέο γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κνπζηθήο όπσο ε ρξήζε πνιιαπιώλ 

αηζζεηεξηαθώλ νδώλ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ καζήκαηνο, ε εκθάληζε επειημίαο ζηνλ 

ζρεδηαζκό ηνπ καζήκαηνο, ε δηαηήξεζε πςειώλ πξνζδνθηώλ γηα ηνπο καζεηέο θαη όρη 

ε ππνηίκεζε ηνπο από ηνλ δάζθαιν, ε ρξήζε δξαζηεξηνηήησλ ζην κάζεκα αλάινγσλ 

ηνπ καζεζηαθνύ επηπέδνπ θαη ειηθίαο ησλ καζεηώλ, ε δηαηήξεζε ζεηηθνύ θιίκαηνο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο, ν ζρεδηαζκόο δνκεκέλεο δηδαζθαιίαο κε απιέο θαη 

ζαθείο νδεγίεο, ε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο εηδηθήο 

αγσγήο, ε ρξήζε ζπρλήο αλαηξνθνδόηεζεο θαη ζεηηθήο ελίζρπζεο όηαλ νη καζεηέο 

εκθαλίδνπλ κηα ζσζηή ζπκπεξηθνξά θαη ηέινο ε ρξήζε ηεο αλάιπζεο έξγνπ, όπνπ ε 



 
 

30 
 

ηειεπηαία απνηειεί θαη ην θιεηδί ζηελ πξνζαξκνγή ηεο δηδαζθαιίαο, αθνύ απινπνηεί 

δύζθνιεο κνπζηθέο δεμηόηεηεο ώζηε λα είλαη θαηαλνεηέο γηα ηνλ καζεηή.  

Μάιηζηα, ε κεγάιε ζεκαζία ηεο επειημίαο θαη ηνπ ζεηηθνύ θιίκαηνο από ηνλ 

εθπαηδεπηηθό αλαδεηθλύνληαη ζε κηα κειέηε πεξίπησζεο ηνπ Bell (2014), πνπ 

εμεηάζηεθαλ δπν πξνζαξκνγέο γηα λα δηεπθνιύλνπλ ην παίμηκν ηεο ειεθηξηθήο θηζάξαο 

γηα έλαλ ελήιηθα κε ζύλδξνκν Down. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν δάζθαινο κνπζηθήο 

ππνζηήξημε ηηο απνθάζεηο ηνπ καζεηή ηόζν ζηελ επηινγή ηνπ νξγάλνπ όζν θαη ζηνλ 

ηξόπν ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο θαη έηζη ν καζεηήο ρξεζηκνπνίεζε ηελ θηζάξα σο έλα 

θξνπζηό θαη ξπζκηθό όξγαλν γηα ηε ζπλνδεία ηνπ ηξαγνπδηνύ ή ηνλ απηνζρεδηαζκό. 

Δηδηθόηεξα, γηα ηνπο καζεηέο κε λνεηηθή αλαπεξία πξνηείλνληαη θαη άιιεο 

ζηξαηεγηθέο ζρεηηθά κε ην αλαιπηηθό πξόγξακκα, ηελ παξνπζίαζε ηνπ πιηθνύ θαη ηελ 

νξγάλσζε ηνπ καζήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε δηδαζθαιία βαζηθώλ 

κνπζηθώλ ελλνηώλ κέζσ ηεο κλήκεο, ε εμάζθεζε ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ πξώηα ζην 

ζώκα ησλ καζεηώλ θαη κεηά ζην κνπζηθό όξγαλν, ε ρξήζε ελαιιαθηηθήο 

ζεκεηνγξαθίαο, ε ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο ζηελ αλάγλσζε ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ θαη ε 

ηαθηηθή επαλάιεςε δεμηνηήησλ ζε αξθεηά καζήκαηα (McDowell, 2010).  

Σέινο, ζηελ εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ ζεκαληηθόο είλαη θαη ν ξόινο 

ησλ γνλέσλ. Οη γνλείο κε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο πνπ κπνξνύλ λα αθνινπζήζνπλ, 

κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζεκαληηθό κέξνο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ νξγάλνπ, εληζρύνληαο ηελ ζηάζε ησλ καζεηώλ θαη ην επίπεδν επηηπρίαο. 

Κάπνηεο από ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο γνλείο είλαη λα αθνύλε κνπζηθή 

καδί κε ην παηδί ηνπο ζην ζπίηη, λα ην ελζαξξύλνπλ γηα ηελ πξαθηηθή εμάζθεζε ηνπ 

νξγάλνπ θαη λα ηνπ παξέρνπλ πιηθά απαξαίηεηα γηα ηε κνπζηθή δηαδηθαζία (Zdzinski, 

2001).  
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1.10 θνπόο ηεο έξεπλαο- εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ελόο 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο θξνπζηώλ νξγάλσλ, πνπ λα απεπζύλεηαη ζε άηνκα κε 

λνεηηθή αλαπεξία. Δηδηθόηεξα, γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα απνηειεζκαηηθό πξόγξακκα 

δηδαζθαιίαο θαηάιιειν γηα ηα άηνκα απηά ηίζεληαη ηα παξαθάησ δηεξεπλεηηθά 

εξσηήκαηα: 

 Πνηεο πξνζαξκνγέο ρξεηάδνληαη γηα κηα δηδαζθαιία θξνπζηώλ ζε έλαλ έθεβν 

θαη έλαλ λέν ελήιηθα κε λνεηηθή αλαπεξία; 

 Τπήξμαλ αιιαγέο ζηε ξπζκηθή δεθηηθόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ πξηλ θαη κεηά 

ην πξόγξακκα παξέκβαζεο; 



 
 

32 
 

2ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Μεζνδνινγία 

 

2.1 Δξεπλεηηθή ηξαηεγηθή 

Ο ζρεδηαζκόο, ε ζπγγξαθή θαζώο θαη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνύληαη θαηά ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο βαζίδνληαη ζε δπν θύξηεο πξνζεγγίζεηο, ηελ πνζνηηθή θαη ηελ 

πνηνηηθή. Κάζε εξεπλεηήο αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα θαη ηελ θύζε ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμάγεη επηιέγεη λα αθνινπζήζεη κηα πνζνηηθή ή πνηνηηθή θαηεύζπλζε. Ωζηόζν, ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, όπσο ηηο έξεπλεο κεηθηώλ κεζόδσλ θαη ηηο έξεπλεο δξάζεο πνπ 

ζπλεζίδνληαη ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, αθνινπζείηαη έλαο ζπλδπαζηηθόο ζρεδηαζκόο 

πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε θαη πνηνηηθώλ θαη πνζνηηθώλ πξνζεγγίζεσλ (Creswell, 

2016).  

 Ζ παξνύζα έξεπλα ήηαλ κηα πνηνηηθή έξεπλα ζηελ νπνία  ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πνηνηηθέο θαη πνζνηηθέο κέζνδνη, ώζηε λα κειεηεζεί ζε βάζνο ε δηδαζθαιία ελόο 

κνπζηθνύ νξγάλνπ ζε δπν άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία θαη λα εθηηκεζεί όζν ην δπλαηόλ 

θαιύηεξα ε απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο. Αλαιπηηθόηεξα, ζε 

απηήλ ηελ πνηνηηθή έξεπλα ν ζρεδηαζκόο πεξηιάκβαλε σο εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή κηα 

πνιιαπιή κειέηε πεξίπησζεο κε εξγαιεία ηελ ζεαηή ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε-

ειεύζεξε θαη δνκεκέλε-, ηελ ζεαηή κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε από εμσηεξηθό 

παξαηεξεηή θαη ην ηεζη ηνηρεηώδεηο Μεηξήζεηο Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο –Primary 

Measures of Music Auditation (PMMA).  
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 Ζ πνιιαπιή κειέηε πεξίπησζεο ζύκθσλα κε ηνλ Yin (1994) είλαη κηα 

εξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζθνπεύεη ζηελ αλάιπζε ελόο θαηλνκέλνπ ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ θαη αθνξά ηνπιάρηζηνλ πεξηζζόηεξα από έλα άηνκα κε παξόκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

 Ζ παξαηήξεζε είλαη κηα κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

πνιύ ζπρλά ζηηο πνηνηηθέο έξεπλεο ηδηαίηεξα ζην πεδίν ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ. 

Γηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα είδε ηελ ζεαηή ζπκκεηνρηθή θαη ηελ κε ζπκκεηνρηθή 

παξαηήξεζε θαη ηελ αζέαηε ζπκκεηνρηθή θαη κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε.  Καηά ηελ 

ζεαηή ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ν εξεπλεηήο ιακβάλεη κέξνο ελεξγά ζηελ δηαδηθαζία 

θαη αιιειεπηδξά κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη γλσξίδνπλ όηη βξίζθνληαη ππό 

παξαηήξεζε. Αληίζεηα, θαηά ηελ ζεαηή κε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ν εξεπλεηήο 

παξαηεξεί ηνπο ζπκκεηέρνληεο αιιά δε ζπκκεηέρεη ελεξγεηηθά ζηελ δηαδηθαζία 

(Kawulich, 2005).  

 

2.2  πκκεηέρνληεο 

 ηελ παξνύζα έξεπλα ζπκκεηείραλ δύν άηνκα κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. Ο 

πξώηνο ζπκκεηέρσλ ήηαλ ν Γηάλλεο, έλα αγόξη ειηθίαο δεθαηεζζάξσλ ρξνλώλ κε ήπηα 

λνεηηθή αλαπεξία πνπ αληηκεηώπηδε δπζθνιίεο ζηηο θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ηόζν ζηα 

ρέξηα όζν θαη ζηα πόδηα. Ο Γηάλλεο δεη κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηα αδέξθηα ηνπ ζηελ 

Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε. Ζ επαθή ηνπ εξεπλεηή κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Γηάλλε έγηλε 

κέζσ ηεο επόπηξηαο θαζεγήηξηαο. Ζ κεηέξα ηνπ Γηάλλε, αθνύ ελεκεξώζεθε γηα ην 

πεξηερόκελν ηεο έξεπλαο ελδηαθέξζεθε ώζηε λα ζπκκεηάζρεη ν γηνο ηεο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα. 
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 Ο δεύηεξνο ζπκκεηέρσλ ήηαλ ν Νηθήηαο, έλαο έθεβνο ειηθίαο 19 ρξνλώλ πνπ 

έρεη δηαγλσζζεί κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία θαη δεη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ζηελ 

Αλαηνιηθή Θεζζαινλίθε. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε επαθή γξάθνληα- 

ζπκκεηέρνληα έγηλε κέζσ ηεο επηβιέπνπζαο θαζεγήηξηαο. Ο Νηθήηαο θαη ε νηθνγέλεηα 

ηνπ ελεκεξώζεθαλ γηα ην πεξηερόκελν ηεο έξεπλαο θαη ν ζπκκεηέρσλ ζέιεζε λα ιάβεη 

κέξνο ζηελ δηαδηθαζία. 

 

2.3 Τιηθά 

 ηελ παξνύζα εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε πιηθό από ηξεηο κεζόδνπο 

δηαθνξεηηθώλ θξνπζηώλ νξγάλσλ. Οη ιόγνη πνπ ζπληέιεζαλ ζε απηή ηελ επηινγή 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. Αξρηθά ν εξεπλεηήο ζέιεζε λα θαηαξηηζηεί έλα πξόγξακκα 

δηδαζθαιίαο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηελ δηδαζθαιία ξπζκώλ κε βάζε ηνπο νπνίνπο 

εθηειείηαη έλα κεγάιν εύξνο ηξαγνπδηώλ θαη ζπλζέζεσλ από δηαθνξεηηθά κνπζηθά 

είδε. Έηζη δόζεθε βάξνο θαη ζηηο κνπζηθέο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ, ώζηε λα 

ληώζνπλ επράξηζηα κε ηελ κνπζηθή δηαδηθαζία θαη λα έρνπλ θαιύηεξε απόδνζε. 

 Γεύηεξνλ, ην ρακειό επίπεδν κνπζηθήο θαηάξηηζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ επηινγή ηνπο λα παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα ζηα “bongos”, ελόο 

νξγάλνπ αξθεηά δεμηνηερληθνύ, πνπ έρεη θπξίσο απηνζρεδηαζηηθό ξόιν ζηηο κνπζηθέο 

ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Κνύβαο (Beck, 2007), απνηέιεζε έλαλ αθόκε ιόγν γηα 

λα αξρίζεη ε παξέκβαζε από πην γλσζηά θαη πην απιά είδε κνπζηθήο.  

 Σέινο, ηα “bongos” αλ θαη είλαη θξνπζηά όξγαλα πνπ παίδνληαη θπξίσο ζηηο 

κνπζηθέο παξαδόζεηο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ή ζε άιια είδε κνπζηθήο, θπξίσο 

επεξεαζκέλα από ηελ Αθξηθή (Tracy, 1999), ιόγσ ηεο επειημίαο ηνπο-κπνξνύλ λα 

παηρζνύλ θαη κε κπαγθέηεο θαη κε ηα ρέξηα- θαη ηεο κεγάιεο δεκνηηθόηεηαο ηνπο 
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ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο από ηνπο κνπζηθνύο θαη έρνπλ ελζσκαησζεί θαη ζε άιια 

κνπζηθά ηδηώκαηα θαη κνπζηθέο ζπλζέζεηο (Ληβεξάηνο, 1995). 

 Σα βηβιία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ ην «ΛΑΒΖΡΤΘΜΟ», ην “Studies for 

drums vol.1” θαη ην “All about bongos”Από θάζε κηα κέζνδν πνπ αλαθέξεηαη 

παξαπάλσ επηιέρζεθε έλαο ζπγθεθξηκέλνο ξπζκόο πάλσ ζηνλ νπνίν έγηλαλ 

πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο γηα λα κπνξεί λα εθηειεζηεί από ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο επηιέρζεθαλ απινί ηεηξάζεκνη ξπζκνί, νη νπνίνη έρνπλ 

επθνιόηεξν κέηξεκα θαη εθηεινύληαη επθνιόηεξα από έλαλ αξράξην. Έηζη, ην 

πξόγξακκα πνπ θαηαξηίζηεθε πεξηειάκβαλε ηελ εθκάζεζε ηξηώλ ξπζκώλ από ηξία 

δηαθνξεηηθά κνπζηθά ηδηώκαηα- ην παξαδνζηαθό, ην “rock” θαη ην “latin”.  

 Δηδηθόηεξα, ε πξώηε κέζνδνο («ΛΑΒΖΡΤΘΜΟ») επηιέρζεθε επεηδή 

ρξεζηκνπνηεί κηα ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζή ζηελ δηδαζθαιία ησλ θξνπζηώλ 

επεξεαζκέλε από ηελ κνπζηθή παξάδνζε ηεο λόηηαο Ηλδίαο θαη ησλ αξαβηθώλ ρσξώλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε απηήλ ηελ κέζνδν ρξεζηκνπνηείηαη έλα ηδηαίηεξν πξνθνξηθό 

ζύζηεκα ζην νπνίν θάζε ήρνο πνπ παξάγεηαη ζην θξνπζηό όξγαλν αληηζηνηρεί κε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπιιαβή. ε απηή ηελ κέζνδν ππάξρνπλ ηξία βαζηθά ρηππήκαηα ην 

«Νηνπκ» πνπ είλαη ην ρηύπεκα κε βαζύ ήρν θαη ηα ρηππήκαηα «Σα» θαη ην «Κα» πνπ 

έρνπλ ςηιό ήρν. To «Νηνπκ» θαη ην «Σα» παίδνληαη κε ην δεμί ρέξη θαη ην «Κα» κε ην 

αξηζηεξό. Σν θσλήελ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν γηαηί απνδίδεη ηηο δπλακηθέο ησλ 

ρηππεκάησλ. Έηζη, γηα ηα δπλαηά ρηππήκαηα έρνπκε ην άιθα θαη γηα ηα απαιά 

ρηππήκαηα ην γηώηα, δειαδή «ηη», «θη». Οξηζκέλεο από ηηο παξαπάλσ ζπιιαβέο απηήο 

ηεο κεζόδνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ “bongos”. 

 Αθόκε, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε από 

ηνλ εξεπλεηή έλαο θνξεηόο ππνινγηζηήο καδί κε έλα θνξεηό ερείν, ώζηε λα είλαη 
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δπλαηή ε αλαπαξαγσγή ησλ κνπζηθώλ θνκκαηηώλ ηα νπνία ζπλόδεπζαλ νη καζεηέο 

παίδνληαο  ξπζκηθά ζρήκαηα κε “bongos”, κηα ειεθηξνληθή εθαξκνγή ην “Guitar and 

Drum Trainer Vol 4” γηα ηελ πην αξγή αλαπαξαγσγή ησλ κνπζηθώλ θνκκαηηώλ θαη έλαο 

κεηξνλόκνο πνπ αλαπαξήγαγε ηνλ παικό ζε 4/4 κε ήρν θαη εηθόλα. 

 Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ μπιάθηα, θνπδνύληα ή θξόηαια γηα ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ ξπζκνύ θαη δπν δεπγάξηα “bongos”, καδί  κε ηα νπνία ππήξραλ θαη 

δπν εηδηθέο βάζεηο γηα λα ηνπνζεηεζνύλ πάλσ. Σν παίμηκν ησλ “bongos” ζε βάζε 

επηιέρζεθε επεηδή ήηαλ δύζθνιε ε εθηέιεζε ζηελ παξαδνζηαθή ζέζε γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο. Έηζη, θάζε θνξά ππήξρε έλα ζεη από κηα βάζε θαη “bongos”γηα ηνλ 

εξεπλεηή πνπ ήηαλ θαη ν δηδάζθσλ ζηελ παξέκβαζε θαη έλα ζεη γηα ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο.  

 Σέινο, θαηά ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ίδηα ρξώκαηα ηόζν 

επάλσ ζην όξγαλν όζν θαη ζηελ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Αλαιπηηθόηεξα, γηα ηελ 

ρξσκαηηθή απόδνζε ησλ ρηππεκάησλ «Νηνπκ», «Σα», «Κα» θαη ζηηο δπν πεξηπηώζεηο 

επηιέρζεθαλ ηα ρξώκαηα θόθθηλν, κπιε θαη πξάζηλν. Σνπνζεηήζεθαλ ηεηξάγσλα 

ρξσκαηηζηά ραξηηά ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πνπ εθηεινύληαλ ηα ρηππήκαηα ζηα 

“bongos” κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ εκπνδίδεηαη ν ήρνο. Ζ ρξήζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ρξσκάησλ έγηλε κε βάζε ηελ έξεπλα ησλ Sonmez & Wudl (2005), θαηά 

ηελ νπνία ην θόθθηλν, ην πξάζηλν θαη ην κπιε αλαθέξνληαη σο ηα ηξία βαζηθά ρξώκαηα 

ζηηο πιαζηηθέο νζόλεο. 

 

2.4 Γηαδηθαζία 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 12 

καζήκαηα, δηάξθεηαο 45 ιεπηώλ, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Σα καζήκαηα απηά γίλνληαλ 
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κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, θάζε Κπξηαθή, ζε ρώξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ καζεκάησλ πξνεγήζεθε κηα ζπλάληεζε γλσξηκίαο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ηνπο γνλείο ηνπο, ηνλ εξεπλεηή θαη ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ζην 

γξαθείν ηεο.  

ηελ ζπλέρεηα, νξίζηεθαλ ηξεηο ζπλαληήζεηο δηάξθεηαο 45 ιεπηώλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ νπνίσλ παξνπζηάζηεθαλ ζηνπο καζεηέο ηξία δηαθνξεηηθά θξνπζηά 

όξγαλα θάζε θνξά, ηνπκπειέθη, “bongos” θαη “cajon”, ώζηε λα επηιέμνπλ πνην από ηα 

παξαπάλσ ήζειαλ λα δηδαρζνύλ. Δηδηθόηεξα, ζηελ πξώηε ζπλάληεζε δόζεθε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην πνπ αθνξνύζε ηηο κνπζηθέο 

ηνπο πξνηηκήζεηο. 

Μεηά ην πέξαο ησλ παξαπάλσ ζπλαληήζεσλ νη καζεηέο επέιεμαλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ καζήκαηα γηα ηα “bongos” θαη αθνινύζεζε κηα αξρηθή αμηνιόγεζε 

ηεο κνπζηθήο ηνπο δεθηηθόηεηαο κε ην εξγαιείν PMMA γηα λα θαηαξηηζζεί ην 

θαηάιιειν πξόγξακκα γηα θάζε άηνκν. Σέινο, έγηλε κηα ηειηθή αμηνιόγεζε κε ην ίδην 

εξγαιείν πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππήξραλ δηαθνξέο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. Δθηόο από ηελ αξρηθή θαη ηειηθή 

αμηνιόγεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ελδηάκεζεο 

αμηνινγήζεηο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη καζεηέο είραλ θαηαθηήζεη ηνπο ζηόρνπο θάζε 

καζήκαηνο. Οη δηακνξθσηηθέο απηέο αμηνινγήζεηο ήηαλ ζπλερείο θαη πνιιέο θνξέο 

θαηέδεημαλ αιιαγέο ζην ζρεδηαζκό ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη απινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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2.5 ρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο 

 Ζ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ “bongos” έγηλε κε βάζε 

ηέζζεξηο άμνλεο: α) ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλεο ηερληθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα  

“bongos” θαηά ηελ κνπζηθή εθηέιεζε, β) ηελ δηδαζθαιία γηα ηελ αλάγλσζε ηεο 

κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο θαη ηελ δηδαζθαιία ησλ βαζηθώλ ξπζκηθώλ ελλνηώλ, γ) ηελ 

δηδαζθαιία ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ θαη δ) ηελ ζπλνδεία κνπζηθώλ θνκκαηηώλ κε ηνπο 

ξπζκνύο πνπ είραλ δηδαρζεί νη ζπκκεηέρνληεο.  

 Δπίζεο, θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο δόζεθε βάξνο ζηηο 

παξαθάησ δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο, ηελ αλάιπζε έξγνπ, ηελ θαζπζηέξεζε ρξόλνπ θαη 

ηελ θζίλνπζα θαζνδήγεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί βέβαηα, όηη ε θαζπζηέξεζε ρξόλνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζην θνκκάηη ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο κόλν ζηα πξώηα ζηάδηα ηεο 

παξέκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εθκάζεζε ησλ βαζηθώλ ρηππεκάησλ ησλ 

“bongos”. Απηό έγηλε ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο ζέζεο πνπ έρεη ε αίζζεζε ηνπ ρξόλνπ θαηά 

ηελ εθηέιεζε ησλ θξνπζηώλ νξγάλσλ. ην ππόινηπν κέξνο ηεο παξέκβαζεο ε 

θαζπζηέξεζε ρξόλνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θπξίσο ζε γξαπηέο αζθήζεηο επηινγήο πνπ 

δίλνληαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 Οη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ θαη γηα ηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ίδηνη θαη 

ζρεηίζηεθαλ κε ηηο ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ. Όκσο θάζε   

κάζεκα πξνεηνηκαδόηαλ μερσξηζηά από ηνλ δηδάζθνληα γηα θάζε καζεηή ώζηε λα 

πεξηιακβάλεη μερσξηζηέο δξαζηεξηόηεηεο, πξνζαξκνγέο θαη ηξνπνπνηήζεηο αλάινγα κε 

ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ησλ ζπκκεηερόλησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηόρνη ηεο 

παξέκβαζεο αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

i) Αλάπηπμε ηερληθήο: 
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΣΟΥΟ: Οη καζεηέο λα αλαπηύμνπλ ηελ θαηάιιειε 

ηερληθή ζηα “bongos” (ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ ηπκπάλσλ, εθηέιεζε ηξηώλ βαζηθώλ 

ρηππεκάησλ ζε απηά), ζε πνζνζηό 80%.  

1
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηνύλ ηα “bongos” 

κπξνζηά ηνπο κε ηε ζσζηή δηάηαμε ησλ δύν επηθαλεηώλ, ζε πνζνζηό 80%. 

2
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθηεινύλ ηόζν πξνθνξηθά όζν 

θαη ζηα “bongos” ηα ηξία βαζηθά ρηππήκαηα («Μπνπκ», «Tα», «Kα») ζε πνζνζηό 80%. 

3
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηνπο δύν 

ζπλδπαζκνύο ησλ βαζηθώλ ρηππεκάησλ («Μπνπκ - Κα», «Σα - Κα»), ζε πνζνζηό 80%.  

ii) Μνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

1
Οο

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΣΟΥΟ: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίδνπλ ηα 

κέξε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο ησλ “bongos” (ξπζκηθέο αμίεο, κέηξα, ηνληζκνί) είηε 

νπηηθά είηε ερεηηθά κε πνζνζηό επηηπρίαο 80%. 

1
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ αλ ην ξπζκηθό 

κνηίβν πνπ αθνύλ είλαη ν παικόο ή ν ξπζκόο, κε πνζνζηό 80%. 

2
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηηο ξπζκηθέο 

αμίεο κε όινπο ηνπο ηξόπνπο (ερεηηθά – νπηηθά), κε πνζνζηό 80% 

3
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ην κνπζηθό 

κέηξν ησλ 4/4 νπηηθά, κε πνζνζηό 80%. 

4
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα αλαγλσξίζνπλ ηνπο ξπζκηθνύο 

ηνληζκνύο  ζην κνπζηθό κέηξν, κε πνζνζηό 80%. 
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2
νο

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΣΟΥΟ: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηα 

κέξε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο όπσο ηηο ξπζκηθέο αμίεο θαη ηνπο ηνληζκνύο ηόζν 

πξνθνξηθά όζν θαη ζηα “bongos” ζην ζσζηό ηύκπαλν, κε πνζνζηό επηηπρίαο 80%.  

1
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηηο ξπζκηθέο αμίεο ζηα 

“bongos”κε πνζνζηό επηηπρίαο 80%. 

2
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ηνπο ηνληζκνύο ζηα “bongos” 

κε πνζνζηό επηηπρίαο 80%. 

iii) Γηδαζθαιία ξπζκνύ – iv) πλνδεία ηξαγνπδηνύ 

1
Οο

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΣΟΥΟ: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ζπλνδεύζνπλ  έλα 

κνπζηθό θνκκάηη ζε ξπζκό «Πσγσλίζην» παίδνληαο έλαλ ή δύν ξπζκηθά κνηίβα, κε 

πνζνζηό επηηπρίαο 80%. 

1
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ζηα “bongos” ηνλ ξπζκό 

«Πσγσλίζην» θαη ηελ παξαιιαγή ηνπ, ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθνύ απνζπάζκαηνο, κε 

πνζνζηό 80%. 

2
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα ζπλνδεύζνπλ έλα κνπζηθό απόζπαζκα, 

εθηειώληαο ην ξπζκηθό κνηίβν ηνπ «Πσγσλίζηνπ» θαη ηεο παξαιιαγήο ηνπ, κε πνζνζηό 

80%. 

2
νο

 ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΣΟΥΟ: Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ζπλνδεύζνπλ έλα 

κνπζηθό θνκκάηη ζε ξπζκό “rock” παίδνληαο έλα ξπζκηθό κνηίβν, κε πνζνζηό επηηπρίαο 

80%. 

1
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα εθηεινύλ ζηα “bongos” ηα ρηππήκαηα πνπ 

έρνπλ ηνληζκό, κε πνζνζηό επηηπρίαο 80%. 
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2
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα εθηεινύλ ζηα “bongos” ηνλ ξπζκό 

«Πσγσλίζην» θαη ηελ παξαιιαγή ηνπ, ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθνύ απνζπάζκαηνο, κε 

πνζνζηό 80%. 

3
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα ζπλνδεύζνπλ έλα κνπζηθό απόζπαζκα, 

εθηειώληαο ην ξπζκηθό κνηίβν ηνπ “rock”, κε πνζνζηό 80%. 

3νο ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΔΜΟ ΣΟΥΟ:Οη καζεηέο λα κπνξνύλ λα ζπλνδεύζνπλ έλα 

κνπζηθό θνκκάηη ζε ξπζκό “martillo” παίδνληαο ην ξπζκηθό κνηίβν, κε πνζνζηό 

επηηπρίαο 80%. 

1
νο

Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα εθηειέζνπλ ζηα “bongos” ηνλ ξπζκό 

martillo, ρσξίο ηε ζπλνδεία κνπζηθνύ απνζπάζκαηνο, κε πνζνζηό  80%. 

2
νο

 Βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο: Να κπνξνύλ λα ζπλνδεύζνπλ έλα κνπζηθό απόζπαζκα, 

εθηειώληαο ην ξπζκηθό κνηίβν ηνπ “martillo”, κε πνζνζηό 80%. 

 

2.6 Δξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηνλ εξεπλεηή αξθεηά 

εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ, όπσο ε δνκεκέλε παξαηήξεζε, ε ειεύζεξε 

παξαηήξεζε θαη ην ξπζκηθό κέξνο ηνπ PMMA, ελόο εξγαιείνπ πνπ έρεη κεηαθξαζηεί 

ζηα Διιεληθά από ηελ αλαπιεξώηξηα θαζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο 

Λεινύδα ηάκνπ. 

Σν εξγαιείν PMMA πεξηιακβάλεη δπν ηεζη - έλα ηνληθό θαη έλα ξπζκηθό – θαη 

ρξεζηκνπνηεί ηξείο δείθηεο βαζκνινγίαο, ηνλ ηνληθό, ηνλ ξπζκηθό θαη ηνλ ζπλνιηθό πνπ 

είλαη άζξνηζκα από ηνπο δπν πξνεγνύκελνπο. Αληηθείκελν ηνπ PMMA είλαη ε κέηξεζε 

ηεο αλαπηπζζόκελεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο ζε παηδηά πνπ θνηηνύλ είηε ζην 
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λεπηαγσγείν είηε ζηελ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ δεκνηηθνύ. Μάιηζηα, ην ζπγθεθξηκέλν εξγαιείν 

νλνκάδεηαη «ζηνηρεηώδεηο κεηξήζεηο κνπζηθήο αθνπζηηθόηεηαο» θαη όρη δεθηηθόηεηαο, 

δηόηη ζηηο ειηθίεο ζηηο νπνίεο απεπζύλεηαη, ε κνπζηθή δεθηηθόηεηα είλαη κεηαβαιιόκελε 

θαη όρη ζηαζεξή εμαηηίαο ησλ επηξξνώλ από ηνλ πεξηβάιινλ θαη ηηο κνπζηθέο ηθαλόηεηεο 

ηνπ θάζε αηόκνπ(Gordon, 2006).  

πλερίδνληαο, ηα απνηειέζκαηα από ηηο κεηξήζεηο ηνπ PMMA κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα εθπιεξώζνπλ ηξεηο ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο: α)λα 

αμηνινγεζεί ε ηνληθή θαη ξπζκηθή δεθηηθόηεηα θάζε παηδηνύ ζε ζρέζε κε ηα άιια 

παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπ, β) λα αλαγλσξηζηνύλ παηδηά κηθξήο ειηθίαο κε πςειή κνπζηθή 

δεθηηθόηεηα θαη λα ελζαξξπλζνύλ λα αζρνιεζνύλ κε ηε κνπζηθή θαη γ) λα 

αμηνινγεζνύλ νη ηνληθέο θαη νη ξπζκηθέο δεμηόηεηεο ελόο παηδηνύ θαη λα ζρεδηαζηεί ε 

θαηάιιειε παξέκβαζε αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ(Gordon,2006).     

ε απηό ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζνύλ νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ 

ζην εξγαιείν PMMA κε βάζε ην πεξηερόκελν θαη ηνλ ζθνπό ηεο έξεπλαο. Πξώηνλ, 

θαηά ηελ αμηνιόγεζε δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ηνληθό ηεζη ηνπ εξγαιείνπ θαη έηζη δελ 

ππήξμαλ βαζκνινγίεο ζηνλ ηνληθό θαη ζηνλ ζπλνιηθό δείθηε παξά κόλν ζηνλ ξπζκηθό. 

Απηό έγηλε, δηόηη ε παξέκβαζε αθνξνύζε ηε δηδαζθαιία ηνπ θξνπζηνύ νξγάλνπ 

“bongos”, ελόο νξγάλνπ πνπ θαηαηάζζεηαη ζηα κεκβξαλόθσλα θξνπζηά ρσξίο ηελ 

δπλαηόηεηα λα εθηειέζεη ηνληθά κνηίβα. Έηζη, ζεσξήζεθε ρξήζηκν λα αμηνινγεζεί ε 

κνπζηθή δεθηηθόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ κόλν ζηα ξπζκηθά κνηίβα θαη όρη ζηα ηνληθά.  

 Γεύηεξνλ, κηα αθόκε ηξνπνπνίεζε πνπ έγηλε ζηελ δηαδηθαζία ηεο ρξήζεο ηνπ 

PMMA αθνξά ηηο ειηθίεο γηα ηηο νπνίεο ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ. ύκθσλα 

κε ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηνπ, ην PΜΜΑ πξνηείλεηαη λα ζπκπιεξσζεί από παηδηά πνπ 

θνηηνύλ από ην λεπηαγσγείν έσο ηελ ηξίηε δεκνηηθνύ. ηε πεξίπησζε απηήο ηεο 
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έξεπλαο όκσο απηό δελ ήηαλ δπλαηό, θαζώο νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ ειηθίαο 14 θαη 19 

ρξνλώλ θαη θνηηνύζαλ ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 Σν επόκελν εξγαιείν πνπ πιεζίαδε πεξηζζόηεξν ζηελ ειηθία ησλ 

ζπκκεηερόλησλ είλαη ην Intermediate Measures of Music Auditation(Δλδηάκεζεο 

Μεηξήζεηο Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο - ΗΜΜΑ) αιιά δελ ρξεζηκνπνηήζεθε. Απηό 

απνθαζίζηεθε δηόηη, νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ αξράξηνη, δελ είραλ βαζηθέο κνπζηθέο 

γλώζεηο θαη ζηηο εξσηήζεηο ηνπ εξγαιείνπ ΗΜΜΑ ζπλαληώληαη πην δύζθνια ξπζκηθά 

κνηίβα πνπ απαηηνύλ πην αλεπηπγκέλε ξπζκηθή αληίιεςε (Gordon, 2006). Γηα απηνύο 

ηνπο ιόγνπο ζεσξήζεθε από ηνλ εξεπλεηή όηη ην δεύηεξν εξγαιείν ζα πξνθαινύζε 

ζύγρπζε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ δηαδηθαζία. πλεπώο, ην 

PMMA επηιέρζεθε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο κνπζηθήο δεθηηθόηεηαο ζηα ξπζκηθά κνηίβα 

κε βάζε όρη ηα ειηθηαθά πξόηππα ησλ ζπκκεηερόλησλ αιιά κε βάζε ην κνπζηθό ηνπο 

ππόβαζξν, όπσο είρε δηακνξθσζεί κέρξη ηελ αξρή ηεο έξεπλαο. 

  Σν ξπζκηθό κέξνο ηνπ PMMA απνηειείηαη από έλα CD από ην νπνίν 

αθνύγνληαη 40 νκάδεο ξπζκηθώλ κνηίβσλ. ε θάζε νκάδα αληηζηνηρνύλ δπν ξπζκηθά 

κνηίβα πνπ είλαη ίδηα ή δηαθνξεηηθά κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο, δίλεηαη θαη έλα θύιιν 

θαηαγξαθήο απαληήζεσλ, ζην νπνίν ζεκεηώλνληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ 

αλάινγα κε απηό πνπ άθνπζαλ. Σέινο, καδί κε ηα παξαπάλσ ππάξρεη έλα θύιιν 

ειέγρνπ κε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, από ην νπνίν ν εξεπλεηήο ειέγρεη ηηο απαληήζεηο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη έλα θύιιν θαηαγξαθήο ησλ βαζκνινγηώλ- πξσηνγελείο θαη 

ζηελ θιίκαθα ηνπ εθαηό-. Από ην θύιν θαηαγξαθήο βαζκνινγηώλ κπνξνύλ λα 

δηαπηζησζνύλ δηαθνξέο, νκνηόηεηεο, απνθιίζεηο κεηαμύ πξώηεο θαη δεύηεξεο 

δηεμαγσγήο ηνπ ηεζη, ώζηε λα εμαρζνύλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην επίπεδν ησλ 

ξπζκηθώλ δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ δάζθαιν λα πξνζαξκόζεη 

ηελ δηδαζθαιία ζηηο αλάγθεο ηνπ καζεηή (Gordon, 2006).   
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2.6.1 Γνκεκέλε παξαηήξεζε 

Δθηόο από ην PMMA, έλα αθόκε εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ζπιινγή δεδνκέλσλ ήηαλ ε δνκεκέλε θαη ε ειεύζεξε παξαηήξεζε. Ζ δνκεκέλε 

παξαηήξεζε ρξεζηκνπνηήζεθε από ηνλ εξεπλεηή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο. θνπόο ήηαλ λα θαηαγξαθεί ε απόδνζε ησλ καζεηώλ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

ξπζκηθώλ κνηίβσλ ζηελ ξπζκηθή ζπλνδεία ελόο ηξαγνπδηνύ. ηελ δνκεκέλε 

παξαηήξεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο θόξκεο θαηαγξαθήο 

κε ζηόρν λα ηελ αμηνιόγεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνπο ζηόρνπο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Γηα ηελ νξζόηεξε θαηαγξαθή, αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ερνγξαθήζεηο από ηηο πξνζπάζεηεο ησλ καζεηώλ, νη νπνίεο έγηλαλ 

αθνύ εμαζθαιίζηεθε ε ζπγθαηάζεζε ησλ γνλέσλ.  

Δηδηθόηεξα, ε πξώηε θόξκα θαηαγξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξέκβαζε 

αθνξνύζε ηελ εθηέιεζε ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ ζηα “bongos”, ε δεύηεξε ηελ επίδνζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζηελ εθηέιεζε ησλ ξπζκώλ ζηα “bongos” ελώ νη δπν ηειεπηαίεο 

θόξκεο θαηαγξαθήο αθνξνύζαλ ηελ ξπζκηθή ζπλνδεία ηξαγνπδηώλ. Ζ βαζκνιόγεζε 

ζηελ πξώηε θόξκα έγηλε κε βάζε ηνπο εμήο παξάγνληεο: ρηππήκαηα, ξπζκηθέο αμίεο ζε 

5 κνπζηθά κέηξα ελώ ζηε δεύηεξε ιήθζεθαλ ππόςε ηα ρηππήκαηα, νη ξπζκηθέο αμίεο, νη 

ηνληζκνί θαη ξνή ηνπ ξπζκνύ ζε 10 κνπζηθά κέηξα. Οη ππόινηπεο θόξκεο θαηαγξαθήο 

αθνξνύζαλ ηελ ξπζκηθή ζπλνδεία ηξαγνπδηώλ ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ κε ηελ δηαθνξά όηη ηξίηε αμηνινγεί έλα απόζπαζκα κε 26 

κνπζηθά κέηξα θαη ε ηέηαξηε  έλα απόζπαζκα κε 27 κνπζηθά κέηξα. Σέινο, θάζε ιάζνο 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε θάπνηνλ από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο ζεκεησλόηαλ κε “x”. 

Με ηνλ όξν ξνή ηνπ ξπζκνύ ελλνείηαη ε αθξηβήο ρξνληθή αληηζηνηρία θάζε 

ξπζκηθήο αμίαο θαη ρηππήκαηνο ζε ζρέζε κε θάζε έλαλ από ηνπο παικνύο ηνπ κέηξνπ. 

Βέβαηα, όπσο θαηαιαβαίλνπκε απηόο ν παξάγνληαο δπζθόιεπε ηνπο ζπκκεηέρνληεο, 
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αθνύ πνιιέο θνξέο δελ εθηεινύζαλ όια ηα ρηππήκαηα ζηνλ θαζνξηζκέλν ρξόλν, 

παίδνληαο είηε ιίγν πην λσξίο είηε ιίγν πην αξγά θάζε ρηύπεκα. Παξόια απηά, 

απνθαζίζηεθε λα αμηνινγεζεί θαη απηόο ν παξάγνληαο γηαηί ε ζηαζεξόηεηα θαη ε 

πεξηνδηθόηεηα είλαη δπν έλλνηεο πνιύ ζεκαληηθέο ζηνλ ξπζκό θαη ζηελ εθηέιεζε ησλ 

θξνπζηώλ νξγάλσλ. Πνιιέο θόξεο, γηα λα γίλεη πην αηζζεηόο ν παικόο ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, ν εξεπλεηήο ρξεζηκνπνηνύζε νξηζκέλα κνπζηθά όξγαλα κε κνλόηνλν 

ήρν όπσο μπιάθηα θαη θνπδνπλάθηα. πλήζσο, ηα θνπδνπλάθηα έκπαηλαλ ζηνλ πξώην 

παικό ηνπ κέηξνπ ελώ ηα μπιάθηα ζηνπο άιινπο ηξεηο. 

2.6.2 Διεύζεξε παξαηήξεζε 

Μαδί κε ηα ζηνηρεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ πνπ πεξηγξάθεζαλ παξαπάλσ 

ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ε ειεύζεξε παξαηήξεζε. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, ν 

εξεπλεηήο θαηέγξαθε κε αλαιπηηθό ηξόπν όια ηα ζπκβάληα ησλ καζεκάησλ. Καη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε, γηα λα επηηεπρζεί ε πην ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ γεγνλόησλ 

γηλόηαλ ερνγξάθεζε ησλ καζεκάησλ από θνξεηνύ ππνινγηζηή. ε απηό ην ζεκείν 

πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη νη ζπκκεηέρνληεο θαη νη θεδεκόλεο ηνπο είραλ ήδε ελεκεξσζεί 

από ηνλ εξεπλεηή γηα ηελ ρξήζε απηήο ηεο κεζόδνπ, ώζηε λα κελ ζίγνληαη ζέκαηα 

εζηθήο δενληνινγίαο (Kawulich, 2005). 

Μεηά ηελ ιήμε θάζε καζήκαηνο, ν εξεπλεηήο θαηέγξαθε ην πιηθό ησλ 

ερνγξαθήζεσλ ζε εκεξνιόγην κε όζν ην δπλαηόλ πην αλαιπηηθέο ζεκεηώζεηο από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο, ηηο πξάμεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηνπ ηδίνπ, ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο 

ηνπ ζρεηηθά κε ηηο επηδόζεηο ησλ καζεηώλ ή ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ δηδαθηηθώλ 

ζρεδηαζκώλ πνπ πξνέθππηαλ θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο παξέκβαζεο. 
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3ν ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Απνηειέζκαηα 

 

3.1 Αξρηθή αμηνιόγεζε 

 Ζ αξρηθή αμηνιόγεζε θαη ησλ δπν ζπκκεηερόλησλ ηόζν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο όζν θαη γηα ηε κέηξεζε ησλ επηδόζεσλ ηνπο ζηελ 

αλαγλώξηζε θαη αληίιεςε ησλ ξπζκηθώλ κνηίβσλ έγηλε κε ην εξγαιείν PMMA πνπ 

αλαιύζεθε εθηελώο ζην θεθάιαην ηεο κεζνδνινγίαο. 

 Ο Γηάλλεο, ν πξώηνο ζπκκεηέρσλ, θαηά ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε είρε 31 ζσζηέο 

θαη 9 ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζηα 40 αθνπζηηθά παξαδείγκαηα ζεκεηώλνληαο 

πξσηνγελή βαζκνινγία 31/40 θαη δεπηεξνγελή βαζκνινγία 57/100 ζηελ θιίκαθα ηνπ 

εθαηνζηεκνξίνπ κε βάζε ηηο λόξκεο γηα ηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο ηνπ ηεζη. 

 Ο Νηθήηαο, ν δεύηεξνο ζπκκεηέρσλ, ζηελ αξρηθή αμηνιόγεζε είρε πξσηνγελή 

βαζκνινγία 34/40 κε 34 ζσζηέο θαη 6 ιαλζαζκέλεο απαληήζεηο ζηα 40 αθνπζηηθά 

παξαδείγκαηα θαη ζε δεύηεξν επίπεδν 75/100 ζηελ θιίκαθα ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ κε 

βάζε ηηο λόξκεο γηα ηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο ηνπ ηεζη. 

 

3.2.  Δλδηάκεζε αμηνιόγεζε 

Δθηόο από ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ θαη ηελ 

ηειηθή αμηνιόγεζε πνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ έγηλαλ θαη ελδηάκεζεο αμηνινγήζεηο ζην 

ηέινο ηνπ θάζε καζήκαηνο, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ νη καζεηέο θαηέθηεζαλ ηνπο 

ζηόρνπο πνπ είραλ ηεζεί θαηά ηνλ ζρεδηαζκό ηεο παξέκβαζεο ή ρξεηάδνληαλ 

πεξηζζόηεξν ρξόλν θαη επαλάιεςε ζε θάπνην από ηα καζήκαηα. Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο 

ησλ καζεκάησλ έγηλε κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξζεθαλ ζην θεθάιαην ηεο 
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δηαδηθαζίαο (αλάπηπμε ηερληθήο, κνπζηθή ζεκεηνγξαθία, δηδαζθαιία ξπζκνύ, ζπλνδεία 

κνπζηθνύ θνκκαηηνύ) θαη ηέζεθαλ νη καθξνπξόζεζκνη θαη βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη. 

Όκσο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο είηε ιόγσ ησλ επηδόζεσλ ησλ 

ζπκκεηερόλησλ είηε ιόγσ πεξηνξηζκώλ πνπ ζα αλαιπζνύλ ζε επόκελα θεθάιαηα ηεο 

εξγαζίαο έγηλαλ αλαπξνζαξκνγέο ζηε ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ νδήγεζαλ ζε 

δηαθνξνπνηήζεηο από ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό. Οη αλαπξνζαξκνγέο απηέο αλαθέξνληαη  

ζηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί παξαθάησ:  

Πίνακαρ 1: Τελικόρ ζσεδιαζμόρ μαθημάηων 

 Γηάλλεο Νηθήηαο 

1
Ο
 ηήζηκν “bongos” ηήζηκν “bongos” 

2
Ο
 Βαζηθά ρηππήκαηα Βαζηθά ρηππήκαηα 

3
Ο
 πλδπαζκνί: «Μπνπκ-

Κα», «Σα-θα» 

πλδπαζκνί: «Μπνπκ-

Κα», «Σα-θα» 

4
Ο
 Γηάθξηζε Ρπζκνύ-

Παικνύ 

Γηάθξηζε Ρπζκνύ-

Παικνύ 

5
Ο
 Αλαγλώξηζε Ρπζκηθώλ 

Αμηώλ 

Αλαγλώξηζε Ρπζκηθώλ 

Αμηώλ 

6
Ο
 Αλαγλώξηζε Μέηξνπ Αλαγλώξηζε Μέηξνπ 

7
Ο
 Δπαλάιεςε καζήκαηνο Αλαγλώξηζε Σνληζκώλ 

8
Ο
 Ρπζκηθέο Αμίεο “bongos” Ρπζκηθέο Αμίεο “bongos” 

9
Ο
 Δπαλάιεςε καζήκαηνο Δθηέιεζε ηνληζκώλ ζηα 

“bongos” 

Γηδαζθαιία ξπζκνύ ηεο 

“rock” 



 
 

48 
 

10
Ο
 Γηδαζθαιία ξπζκνύ: 

«Πσγσλίζην» 

Ρπζκηθή ζπλνδεία ηνπ 

ηξαγνπδηνύ “Winds of 

change” 

11
Ο
 Ρπζκηθή ζπλνδεία ηνπ 

ηξαγνπδηνύ 

«Αλδξνκέδα» 

Γηδαζθαιία ξπζκνύ: 

«Πσγσλίζην» 

12
Ο
 Δπαλάιεςε καζήκαηνο Ρπζκηθή ζπλνδεία ηνπ 

ηξαγνπδηνύ 

«Αλδξνκέδα» 

 

3.2.1 Αλάπηπμε ηερληθήο 

 ηελ πξώηε ελόηεηα ησλ καζεκάησλ πνπ αθνξνύζε ηελ αλάπηπμε ηερληθήο 

ηέζεθαλ ηξεηο βξαρππξόζεζκνη ζηόρνη γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα 

νινθιεξώζνπλ ηνλ καθξνπξόζεζκν ζηόρν. Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξώηνπ 

βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ, νη ζπκκεηέρνληεο κεηά ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο έπξεπε λα 

ζηήζνπλ ηα “bongos” κε ηνλ ζσζηό ηξόπν 5 θνξέο. Ο Γηάλλεο, έζηεζε ζσζηά ηα 

“bongos” θαη ηηο πέληε θνξέο πεηπραίλνληαο 5/5 ζηελ δηαδηθαζία. Μάιηζηα, ε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ηνπ άξεζε ηόζν πνιύ πνπ δήηεζε λα ζηήλεη ν ίδηνο ηα όξγαλα 

ζηελ αξρή θάζε επόκελνπ καζήκαηνο. Οκνίσο θαη ν δεύηεξνο ζπκκεηέρσλ, ν Νηθήηαο, 

θαηάθεξε λα ζηήζεη ζσζηά ηα “bongos” ηνπ θαη ηηο πέληε θνξέο.  

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ δεύηεξνπ βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ, δειαδή ηελ 

εθηέιεζε ησλ ηξηώλ βαζηθώλ ρηππεκάησλ θαη ηελ πξνθνξηθή απόδνζή ηνπο ηόζν κε 

ζπιιαβέο όζν θαη ζην όξγαλν, πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δύν παξαθάησ δηαδηθαζίεο. 

Αξρηθά, δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθηειέζνπλ ζην θαηάιιειν ηύκπαλν ησλ 
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“bongos”ηα ρηππήκαηα πνπ ηνπο δεηήζεθαλ κε ηηο αληίζηνηρεο πξνθνξηθέο ζπιιαβέο. Ζ 

δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε 5 εξσηήκαηα, ζηα νπνία ν Γηάλλεο ζθόξαξε 4/5 θαη ν Νηθήηαο 

ζθόξαξε 5/5. Έπεηηα, δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα αθνύζνπλ ζηα “bongos” ηα ρηππήκαηα θαη 

απηνί λα ηα απνδώζνπλ πξνθνξηθά κε ηηο ζπιιαβέο «κπνπκ», «ηα», «θα». Καη νη δύν 

ζπκκεηέρνληεο ζθόξαξαλ ζε απηήλ ηελ δηαδηθαζία 4/5.  

ρεηηθά κε ηνλ ηξίην βξαρππξόζεζκν ζηόρν, θάλεθε πσο απηό ην κάζεκα 

δπζθόιεςε από ηελ αξρή ηνπο ζπκκεηέρνληεο ιόγσ ηνπ όηη έπξεπε λα εθηειέζνπλ ζηα 

“bongos” ζπλδπαζκνύο ησλ ηξηώλ βαζηθώλ ρηππεκάησλ. Πην αλαιπηηθά, δηδάρζεθαλ νη 

ζπλδπαζκνί «κπνπκ – θα» θαη «ηα-θα». Έηζη, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ρξώκαηα ζε ζπλδπαζκό κε πξνθνξηθέο ζπιιαβέο ζηελ δηαδηθαζία. Γηα ηελ αμηνιόγεζε 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ, δεηήζεθε από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα παίμνπλ ζηα 

“bongos” έλα ζύλνιν 10 πξνζπαζεηώλ πνπ αθνξνύζαλ ηνπο δύν παξαπάλσ 

ζπλδπαζκνύο ζε ηπραία ζεηξά (5 ζπλδπαζκνί «κπνπκ – θα», 5 ζπλδπαζκνί «ηα – θα»). 

Ο Γηάλλεο ζηνλ πξώην θαη ζηνλ δεύηεξν ζπλδπαζκό ζθόξαξε 4/5. Ο Νηθήηαο ζηνλ 

πξώην ζπλδπαζκό ζθόξαξε 5/5 θαη ζηνλ δεύηεξν 4/5. Σα απνηειέζκαηα από ηελ 

δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε θαη ησλ δπν ζπκκεηερόλησλ ζε απηή ηελ ελόηεηα 

παξαηίζεληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακαρ 2:Αποηελέζμαηα ηων ζςμμεηεσόνηων ζηην ενόηηηα Ανάπηςξη Τεσνικήρ 

 Γηάλλεο Νηθήηαο 

ηήζηκν ζηα “bongos” 
5/5(100%) 5/5(100%) 

Δθηέιεζε βαζηθώλ ρηππεκάησλ 

ζηα “bongos” 

4/5(80%) 5/5(100%) 

Δθηέιεζε βαζηθώλ ρηππεκάησλ 

κε πξνθνξηθέο ζπιιαβέο 

4/5(80%) 4/5(80%) 

πλδπαζκνί: «Μπνπκ-Κα» 4/5(80%) 5/5(100%) 

πλδπαζκνί: «Σα-Κα» 4/5(80%) 4/5(80%) 
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3.2.2 Μνπζηθή ζεκεηνγξαθία 

Αξρηθά, ζην ζρέδην ηεο παξέκβαζεο γηα ηελ ελόηεηα πνπ αθνξνύζε ηελ 

αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, ηέζεθαλ δύν καθξνπξόζεζκνη 

ζηόρνη. Ο πξώηνο αθνξνύζε ηελ αλαγλώξηζε ησλ κεξώλ ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο -

είηε νπηηθά είηε ερεηηθά- από ηνπο καζεηέο θαη ν δεύηεξνο ηελ εθηέιεζή ηνπο ζηα 

“bongos”. Όκσο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο έγηλαλ ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 

ζρεδηαζκό ησλ καζεκάησλ, κε ζπλέπεηα κέξνο ηνπ δεύηεξνπ καθξνπξόζεζκνπ ζηόρνπ 

λα δηδαρζεί καδί κε ηελ ηξίηε ελόηεηα πνπ αθνξνύζε ηελ δηδαζθαιία ηνπ ξπζκνύ θαη 

ζα αλαιπζεί πεξηζζόηεξν ζε επόκελν θεθάιαην.  

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 1
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ, πνπ αθνξνύζε ηελ 

δηαθνξά παικνύ - ξπζκνύ, εθηειέζηεθαλ ζηνπο καζεηέο δέθα ξπζκηθά απνζπάζκαηα 

κε ηπραία ζεηξά, από ηα νπνία πέληε ήηαλ ξπζκνί θαη πέληε αθνξνύζαλ ηνλ παικό. ηε 

δηαδηθαζία ζε απηά ηα απνζπάζκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ είηε “bongos” είηε παιακάθηα. 

Ο Γηάλλεο ζε απηήλ ηελ δνθηκαζία ζθόξαξε 8/10 κε πνζνζηό 80% όπσο ην ίδην θαη ν 

Νηθήηαο.  

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 2
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ, δόζεθαλ ζε θύιιν Α4 

ξπζκηθέο αμίεο (ηέηαξηα, όγδνα) θαη νη καζεηέο έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ θαη γξάςνπλ 

από δίπια ην όλνκα ηεο ξπζκηθήο αμίαο. Ο Γηάλλεο επεηδή δπζθνιεπόηαλ ζην γξάςηκν 

ηνπ δόζεθε ε επηινγή λα θπθιώζεη ηελ ζσζηή απάληεζε. Ο Γηάλλεο ζε απηήλ ηελ 

δνθηκαζία ζθόξαξε 4/5 θαη ν Νηθήηαο ζθόξαξε 5/5. ηελ ερεηηθή αλαγλώξηζε, 

παίρζεθαλ ζηα “bongos” ξπζκηθέο αμίεο θαη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ηηο 

αλαγλσξίζνπλ πξνθνξηθά. ην ζεκείν απηό, ηόζν ν Γηάλλεο όζν θαη ν Νηθήηαο πέηπραλ 

ζσζηέο 4 ζηηο 5 πξνζπάζεηεο.  

ηελ αλαγλώξηζε κνπζηθνύ κέηξνπ, δόζεθε βάξνο θπξίσο ζηελ νπηηθή 

αλαγλώξηζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κνπζηθνύ κέηξνπ δειαδή ζηελ αλαγλώξηζε ηεο 
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αξηζκεηηθήο ζήκαλζεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ αξρή θάζε κέηξνπ θαη ζηε δηαρσξηζηηθή 

γξακκή πνπ ρσξίδεη θάζε κέηξν. Ζ ερεηηθή αλαγλώξηζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε θαζώο 

απαηηεί πνιύ κεγάιε εκπεηξία ζηελ κνπζηθή πξάμε, θάηη ην νπνίν δελ είραλ νη 

ζπκκεηέρνληεο θαη απνηειεί κία δηαδηθαζία πνπ ρξήδεη πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ 

εθκάζεζή ηεο. Δπίζεο, λα ζεκεησζεί όηη θαη γηα ηνπο δύν ζπκκεηέρνληεο έγηλε 

απινπνίεζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο ηνπ κνπζηθνύ κέηξνπ γηα ηελ επθνιόηεξε 

αλαγλώξηζε απηήο.  

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 3
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ, δόζεθαλ δύν αζθήζεηο, νη 

νπνίεο απνηεινύληαλ από πέληε κνπζηθά κέηξα ε θαζεκία. ηελ πξώηε άζθεζε, νη 

ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα ρσξίζνπλ ηα κέηξα αλάινγα κε απηό πνπ ππνδείθλπε ν 

αξηζκόο ζηελ αξρή ηνπ κέηξνπ θαη ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε 

λα θάλνπλ ην αληίζεην, δειαδή λα αλαγλσξίζνπλ νη ίδηνη ηνλ αξηζκό ηνπ κέηξνπ θαη λα 

ηνλ γξάςνπλ από δίπια. Ο Γηάλλεο ζηελ πξώηε θαη ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε νκνίσο 

ζθόξαξε 3/5 ζεκεηώλνληαο ζπλνιηθά 6/10. Γηα απηό θαη θξίζεθε ζσζηό όηη ρξεηαδόηαλ 

λα επαλαιάβεη ην κάζεκα. Από ηελ άιιε, ν Νηθήηαο ζηελ πξώηε πεξίπησζε ζθόξαξε 

5/5 θαη ζηελ δεύηεξε πεξίπησζε 4/5 ζεκεηώλνληαο ζπλνιηθά 9/10 θαη θαηέθηεζε ην 

θξηηήξην επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ. Μεηά ηελ επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ καζήκαηνο, ν Γηάλλεο 

θαηάθεξε λα πηάζεη ην θξηηήξην επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ ζθνξάξνληαο θαη ζηηο δπν 

αζθήζεηο 4/5 θαη ζύλνιν 8/10. Δηδηθόηεξα, ζπγθξίλνληαο ην πνζνζηό πνπ ζπγθέληξσζε 

ν Γηάλλεο ηόζν ζην αξρηθό όζν θαη ζην επαλαιεπηηθό κάζεκα γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ 

κνπζηθνύ κέηξνπ παξαηεξήζεθε όηη ππήξμε βειηίσζε ζε πνζνζηό 33%. 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 4
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε κόλν γηα ηνλ δεύηεξν ζπκκεηέρνληα, ηνλ Νηθήηα. Ο Γηάλλεο δελ 

δηδάρζεθε ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα εμαηηίαο ζπλερόκελσλ απνπζηώλ θαη έηζη 

απνθαζίζηεθε λα ηξνπνπνηεζεί ην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο ηνπ γηα λα θάλεη απεπζείαο 
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ην κάζεκα ηεο εθηέιεζεο ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ δεδνκέλνπ όηη ην δεύηεξν ζεσξήζεθε 

πην ζεκαληηθό.  

Ζ αμηνιόγεζε γηα ηελ αλαγλώξηζε ησλ ηνληζκώλ ζηα “bongos” έγηλε ηόζν 

νπηηθά όζν θαη ερεηηθά. Αξρηθά, δόζεθαλ δπν γξαπηά κνπζηθά παξαδείγκαηα ζηα 

νπνία δεηήζεθε από ηνλ Νηθήηα λα θπθιώζεη ηηο λόηεο πνπ είραλ ηνληζκνύο. ε θάζε 

έλα από απηά ηα απνζπάζκαηα ππήξραλ πέληε λόηεο πνπ είραλ ηνληζκνύο θαη ν 

ζπκκεηέρσλ έπξεπε λα θπθιώζεη ηνπιάρηζηνλ ηηο ηέζζεξηο ζσζηέο λόηεο από ηηο πέληε. 

Ο Νηθήηαο θαηάθεξε λα πεηύρεη ζθνξ 4/5. Γηα ηελ ερεηηθή αλαγλώξηζε ησλ ηνληζκώλ 

δεηήζεθε από ηνλ Νηθήηα λα αλαγλσξίζεη αλάκεζα ζε δπν ρηππήκαηα ην ηνληζκέλν. 

Παίρηεθαλ πέληε ηέηνηα παξαδείγκαηα θαη ν Νηθήηαο αλαγλώξηζε ζσζηά ηα ηέζζεξα 

από ηα πέληε ηνληζκέλα ρηππήκαηα θαηαθηώληαο ηνλ ζηόρν. 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ, δεηήζεθε  από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εθηειέζνπλ ζηα “bongos” δέθα κνπζηθά παξαδείγκαηα, ζηα νπνία 

ππήξραλ ζπλδπαζκνί ξπζκηθώλ αμηώλ (ηέηαξηα, όγδνα). Σα παξαδείγκαηα απηά, είραλ 

δηαβαζκηζκέλε δπζθνιία πξνρσξώληαο από ην πην απιό ζην πην ζύλζεην. Να 

ζεκεησζεί όηη έγηλε ηξνπνπνίεζε ζηε ζεκεηνγξαθία ησλ λνηώλ αθνύ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ρξώκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ ελόηεηα πνπ αθνξνύζε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερληθήο. Γεκηνπξγήζεθε κία θόξκα θαηαγξαθήο πνπ εμέηαδε θάζε θνξά 

ηόζν ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ όζν θαη ηελ ζσζηή εθηέιεζε ησλ 

ρηππεκάησλ ζηα “bongos” (ρηππήκαηα ζηε ζσζηή κεκβξάλε ησλ “bongos”). Απηό 

έγηλε γηαηί, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κνπζηθήο πξάμεο είλαη ζεκαληηθό λα εθηεινύληαη 

ζσζηά θαη νη δύν παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. ηε θόξκα θαηαγξαθήο 

ζεσξήζεθαλ ζσζηέο νη απαληήζεηο νη νπνίεο είραλ ζσζηό παίμηκν ηόζν ζηηο ξπζκηθέο 

αμίεο όζν θαη ζην ρηύπεκα ηεο κεκβξάλεο. Αληίζεηα, εάλ νη ζπκκεηέρνληεο έθαλαλ 

ιάζνο ζε έλα από ηα δύν, ε απάληεζε ζεσξνύληαλ ιαλζαζκέλε. Ο Γηάλλεο ζε απηήλ 
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ηελ πεξίπησζε ζθόξαξε 6/10 ησλ κνπζηθώλ παξαδεηγκάησλ, δειαδή ην 60%, θαη δελ 

θαηέθηεζε ην θξηηήξην επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ πνπ ήηαλ ην 80%. Από ηελ άιιε, ν 

Νηθήηαο εθηέιεζε ζσζηά 8/10 κνπζηθά παξαδείγκαηα, δειαδή ην 80%, θαηαθηώληαο ην 

θξηηήξην επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ. Ο Γηάλλεο κεηά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ επαλαιεπηηθνύ 

καζήκαηνο πέηπρε 8 ζηα 10 κνπζηθά παξαδείγκαηα, θαηαθηώληαο ηνλ ζηόρν. Μάιηζηα 

ζπγθξίλνληαο ηα πνζνζηά από ην αξρηθό θαη ην επαλαιεπηηθό κάζεκα ηνπ Γηάλλε ζηελ 

εθηέιεζε ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ δηαπηζηώζεθε νηη ππήξμε βειηίσζε ζε πνζνζηό 33% 

ηνλ πίλαθα 3 αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα από ηελ δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο αλάγλσζεο ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο ζηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο. 

Πίνακαρ 3: Αποηελέζμαηα ζηην ενόηηηα ανάπηςξη ηηρ ανάγνωζηρ ζηη μοςζική ζημειογπαθία 

 Γηάλλεο Δπαλαιήςεηο Νηθήηαο Δπαλαιήςεηο 

Γηαθνξά 

παικνύ-

ξπζκνύ 

8/10 (80%)  8/10 (80%)  

Αλαγλώξηζε 

ξπζκηθώλ 

αμηώλ νπηηθά 

 

4/5 (80%) 

 

 

 

5/5 (100%) 

 

 

Αλαγλώξηζε 

ξπζκηθώλ 

αμηώλ ερεηηθά 

4/5 (80%)  4/5 (80%)  

Αλαγλώξηζε 

κνπζηθνύ 

κέηξνπ νπηηθά 

6/10 (60%) 8/10 (80%) 8/10 (80%)  

Αλαγλώξηζε 

ηνληζκώλ 

νπηηθά 

ΓΔΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟ

ΠΟΗΖΘΖΚΔ 

 4/5 (80%)  

Αλαγλώξηζε 

ηνληζκώλ 

ερεηηθά 

ΓΔΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟ

ΠΟΗΖΘΖΚΔ 

 4/5 (80%)  

Δθηέιεζε 

ξπζκηθώλ 

αμηώλ 

6/10 (60%) 8/10 (80%) 8/10 (80%)  
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3.2.3 Γηδαζθαιία ξπζκνύ – πλνδεία κνπζηθνύ απνζπάζκαηνο 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 1
νπ 

βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ, δεηήζεθε από ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα εθηειέζνπλ ζηα “bongos”, ηα δύν ξπζκηθά κνηίβα πνπ δηδάρζεθαλ ζε 

απηό ην κάζεκα (βαζηθόο ξπζκόο θαη παξαιιαγή). Σν θάζε κνηίβν έπξεπε λα παηρηεί 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο 5 θνξέο. Υξεζηκνπνηήζεθε έλα θύιιν θαηαγξαθήο, όπνπ 

θαηαγξάθεθαλ νη επηδόζεηο ησλ καζεηώλ κε βάζε ηνπο παξαθάησ παξάγνληεο όπσο ε 

ζσζηή εθηέιεζε ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ, ε εθηέιεζε ησλ ρηππεκάησλ ζηε ζσζηή 

κεκβξάλε θαη ε ξνή ηνπ ξπζκνύ. Ωο ζσζηή πξνζπάζεηα ζεσξήζεθε απηή ζηελ νπνία ν 

ζπκκεηέρσλ δελ έθαλε θαλέλα ιάζνο ζε νπνηνλδήπνηε από ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Σαπηόρξνλα, γηα λα βνεζεζνύλ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

δηαδηθαζία, δηλόηαλ ε πξώηε θίλεζε ηνπ κέηξνπ θαη ν παικόο κέζσ ηδηόθσλσλ 

θξνπζηώλ νξγάλσλ (θνπδνπλάθηα, μπιάθηα). Δδώ πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Γηάλλε, ππήξμε κεγαιύηεξε ειαζηηθόο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιόγεζε ζηε 

ξνή ηνπ ξπζκνύ. Απηό ζπλέβε, δηόηη ιήθζεθε ππόςε ε πεξηνξηζκέλε θηλεηηθόηεηα ζηε 

κία πιεπξά ηνπ ζώκαηνο ηνπ Γηάλλε. Δπίζεο, ν Γηάλλεο αμηνινγήζεθε κόλν ζην βαζηθό 

ξπζκηθό ζρήκα ηνπ «Πσγσλίζηνπ» ιόγσ ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεηώπηζε λα 

θαηαλνήζεη ξπζκηθά ηελ παξαιιαγή. Ο Γηάλλεο ζην βαζηθό ξπζκηθό ζρήκα ζθόξαξε 

4/5 θαη πέηπρε ην θξηηήξην επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ κε πνζνζηό 80%. ηελ παξαιιαγή ηνπ 

ξπζκνύ δελ αμηνινγήζεθε γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Από ηελ άιιε 

ν Νηθήηαο, ζε απηήλ ηελ δνθηκαζία πέηπρε 5/5 όζνλ αθνξά ην παίμηκν ζην βαζηθό 

ξπζκό θαη 4/5 όζνλ αθνξά ηελ παξαιιαγή. ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη 

απηόο ν βξαρππξόζεζκνο ζηόρνο δηδάρζεθε ζηνλ Νηθήηα ζε δηαθνξεηηθό κάζεκα (11
ν
) 

από όηη ζηνλ Γηάλλε (10
ν
).  

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 2
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ πνπ αθνξνύζε ηε 

ζπλνδεία ελόο κνπζηθνύ απνζπάζκαηνο εθηειώληαο ην βαζηθό ξπζκηθό κνηίβν θαη ηελ 
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παξαιιαγή ηνπ «Πσγσλίζηνπ», πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξαθάησ δηαδηθαζία. Εεηήζεθε 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα ζπλνδέςνπλ ζηα “bongos” έλα απόζπαζκα από ην θνκκάηη 

«Αλδξνκέδα» ηνπ Θ.Παπαθσλζηαληίλνπ, ζε ξπζκό «Πσγσλίζην», ην νπνίν 

απνηεινύληαλ από δύν κέξε. Σν πξώην κέξνο είρε ιόγηα θαη ην δεύηεξν κέξνο 

πεξηιάκβαλε ην κνπζηθό ζέκα ηνπ θνκκαηηνύ. Όιν απηό ην απόζπαζκα απνηεινύληαλ 

από 26 κέηξα. Υξεζηκνπνηήζεθε κία θόξκα θαηαγξαθήο γηα ηηο ζσζηέο πξνζπάζεηεο κε 

βάζε ηνπο ηξεηο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηνλ πξώην βξαρππξόζεζκν ζηόρν 

(δειαδή ζσζηή εθηέιεζε ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ, εθηέιεζε ησλ ρηππεκάησλ ζηε ζσζηή 

κεκβξάλε θαη ξνή ηνπ ξπζκνύ) ζε θάζε έλα κέηξν από ηα 26 κέηξα ηνπ απνζπάζκαηνο. 

Να ζεκεησζεί όηη ελώ ν Νηθόιαο είρε θαηαθέξεη λα εθηειεί θαη ηα δύν ξπζκηθά κνηίβα 

(βαζηθόο ξπζκόο θαη παξαιιαγή), ζηε ζπλνδεία θνκκαηηνύ δπζθνιεύηεθε αξθεηά, κε 

ηηο ελαιιαγέο ησλ κνηίβσλ γη’ απηό θαη αμηνινγήζεθε κόλν ζηε ζπλνδεία ηνπ 

θνκκαηηνύ κε βάζε ησλ βαζηθό ξπζκό. Ο Νηθήηαο ζε απηή ηε δνθηκαζία ζπλόδεςε 

ρσξίο θαλέλα ιάζνο ηα 21/26 κέηξα ηνπ απνζπάζκαηνο δειαδή πέηπρε πεξίπνπ 80%. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηάλλε, ε αμηνιόγεζε έγηλε πάιη κόλν ζην βαζηθό ξπζκηθό κνηίβν 

ηνπ «Πσγσλίζηνπ» θαη όρη ζηελ παξαιιαγή, γηαηί δπζθνιεπόηαλ αξθεηά λα παίμεη ιόγσ 

ησλ πνιιώλ αιιαγώλ ζηα ρηππήκαηα ηνπ ηπκπάλνπ. Ο Γηάλλεο ζπλόδεςε ρσξίο θαλέλα 

ιάζνο ηα 18/26 κέηξα δειαδή πεξίπνπ 69% θαη δελ θαηάθεξε λα θηάζεη ην πνζνζηό 

επηηπρίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηόρνπ. ην επαλαιεπηηθό κάζεκα πνπ αθνινύζεζε ν 

Γηάλλεο είρε θαιύηεξε επίδνζε θαη έπαημε ζσζηά ηα 21 από ηα 26 κέηξα ηνπ κνπζηθνύ 

απνζπάζκαηνο πηάλνληαο ην θξηηήξην επίδνζεο ηνπ ζηόρνπ ζηα 80%. Μάιηζηα, ην 

πνζνζηό βειηίσζεο ηνπ Γηάλλε ζηελ ξπζκηθή ζπλνδεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξαγνπδηνύ 

αλάκεζα ζηα δύν καζήκαηα ήηαλ πεξίπνπ 14%.  

ηνπο παξαθάησ βξαρππξόζεζκνπο ζηόρνπο πνπ αθνινπζνύλ - θαη αλήθνπλ 

ζηνλ καθξνπξόζεζκν ζηόρν ηεο ζπλνδείαο κνπζηθνύ θνκκαηηνύ ζε ξπζκό “rock” -, 
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αμηνινγήζεθε κόλνλ ν Νηθήηαο. Απηό ζπλέβε, δηόηη κε ηνλ Γηάλλε δελ ππήξμε ρξόλνο 

λα πινπνηεζνύλ θαη ηα ππόινηπα καζήκαηα ιόγσ ιήμεο ηνπ θύθινπ καζεκάησλ.  

Δπίζεο, ζε απηό ην ζεκείν ηξνπνπνηήζεθε ν δηδαθηηθόο ζρεδηαζκόο θαη γηα 

απηό έγηλε ε αμηνιόγεζε δύν δηαθνξεηηθώλ βξαρππξόζεζκσλ ζηόρσλ ζε έλα δηδαθηηθό 

κάζεκα. Ο πξώηνο ζηόρνο αθνξνύζε ηελ εθηέιεζε ησλ ηνληζκώλ ζηα “bongos” θαη ν 

δεύηεξνο ηελ εθηέιεζε ελόο ξπζκνύ πνπ ζπλεζίδεηαη ζην ηδίσκα ηεο “rock”. 

Δπηιέρζεθε λα δηδαρζνύλ ζην ίδην κάζεκα θαη νη δπν ζηόρνη γηα ηνπο εμήο 

ιόγνπο, γηαηί ζεσξήζεθε: α) όηη ν Νηθήηαο ζα θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη εύθνια θαη ζε 

ζύληνκν ρξόλν ηνλ ζηόρν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηνληζκώλ, αθνύ είρε θαηαθηήζεη ηνλ 

ζηόρν πνπ αθνξνύζε ηελ αλάγλσζε ησλ ηνληζκώλ, β) ζεκαληηθόηεξν ν Νηθήηαο λα 

δηδαρζεί ζηα “bongos” πξώηα ηνλ ξπζκό από ην ηδίσκα ηεο “rock” αληί γηα 

«Πσγσλίζην», αθνύ ην ζπγθεθξηκέλν είδνο ήηαλ ζηηο κνπζηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο. Έηζη, 

ζα πξνεηνηκαδόηαλ λα ζπλνδεύζεη ην αγαπεκέλν ηνπ ηξαγνύδη ην “Winds of Change”, 

ησλ “Scorpions” θαη ζα είρε θαιύηεξε επίδνζε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, όζνλ αθνξά ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 1
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ,  ηνπ 

ηνληζκνύ, δεηήζεθε από ηνλ ζπκκεηέρνληα, λα εθηειέζεη ζηα “bongos”, 5 ξπζκηθά 

κνηίβα, πνπ πεξηείραλ ηνληζκέλα θαη κε ηνληζκέλα ρηππήκαηα. ηε θόξκα θαηαγξαθήο 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αμηνινγήζεθαλ ηόζν ηα ρηππήκαηα ζηε ζσζηή κεκβξάλε όζν θαη 

νη ζσζηέο ξπζκηθέο αμίεο, ηαπηόρξνλα κε ηνλ ηνληζκό. Ο Νηθήηαο θαηάθεξε λα 

θαηαθηήζεη ηνλ ζηόρν ζην 100% θαη ζπγθέληξσζε 5 ζσζηέο απαληήζεηο ζηηο 5 

πξνζπάζεηεο.  

ηνλ 2
ν
 βξαρππξόζεζκν ζηόρν, δεηήζεθε από ηνλ ζπκκεηέρνληα λα εθηειέζεη 

ζηα “bongos” έλα ξπζκηθό κνηίβν, ην νπνίν ζπλεζίδεηαη ζην ηδίσκα ηεο “rock” θαη 

πξνζαξκόζηεθε ζηα “bongos” κε βάζε ηα ληξακο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, γηα ηελ 
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αμηνιόγεζε ρξεζηκνπνηήζεθε έλα θύιιν θαηαγξαθήο, όπνπ θαηαγξάθεθε ε επίδνζε 

ηνπ καζεηή κε βάζε ηνπο εμήο παξάγνληεο: ρηππήκαηα ζηε ζσζηή κεκβξάλε, ξπζκηθέο 

αμίεο, ξνή ξπζκνύ θαη ηνληζκνί γηα θάζε κέηξν πνπ έπαηδε ν ζπκκεηέρνληαο. Σν θάζε 

κνηίβν έπξεπε λα παηρηεί 5 θνξέο ρσξίο λα ππάξμνπλ ιάζε ζηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο. Καη εδώ ό γξάθσλ, ρξεζηκνπνηώληαο δηάθνξα θξνπζηά έδηλε ηνλ παικό. Ο 

Νηθόιαο ζ’ απηήλ ηελ δνθηκαζία, πέηπρε 4 ζσζηέο πξνζπάζεηεο από ηηο 5, ζε πνζνζηό 

80% όπνπ θαηαθηήζεθε θαη ν ζηόρνο. 

Γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ 3
νπ

 βξαρππξόζεζκνπ ζηόρνπ, δεηήζεθε από ηνλ Νηθήηα 

λα ζπλνδέςεη  κε ηα “bongos” πάιη ην θνκκάηη “Winds of Change”. Σν κνπζηθό 

απόζπαζκα ηνπ θνκκαηηνύ πνπ αμηνινγήζεθε πεξηιάκβαλε δύν κέξε. Σν πξώην κέξνο 

ήηαλ ην “couple” κε ην θύξην κέξνο ηνπ ζηίρνπ θαη ην δεύηεξν ήηαλ ην “refren” πνπ 

είλαη ην πην γλσζηό κέξνο ηνπ θνκκαηηνύ. Καη ηα δύν κέξε έρνπλ ιόγηα. Λόγσ κίαο 

ηδηνκνξθίαο πνπ ππήξρε ζην πξώην κέξνο ηνπ θνκκαηηνύ ζηνλ ξπζκό – θαζώο άιιαδε 

ην κνπζηθό κέηξν ζηηγκηαία –απνθαζίζηεθε λα αθαηξεζεί απηό ην κέξνο από ηελ 

δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο, ιέγνληαο ζηνλ Νηθήηα, όηη ζε εθείλν ην 

ζεκείν ζα θάλεη παύζε κεηά από ππόδεημε κηαο θάξηαο θαη ζα μαλακπεί κεηά από 

παξόηξπλζε. Καη εδώ ρξεζηκνπνηήζεθε ε θόξκα θαηαγξαθήο πνπ αλαθέξζεθε θαη 

ζηνλ 2
ν
 βξαρππξόζεζκν ζηόρν γηα 27 κέηξα απηή ηε θνξά, κε βάζε ην κνπζηθό 

απόζπαζκα. Ο Νηθήηαο ζπγθέληξσζε 22 ζσζηά ξπζκηθά κέηξα ζηα 27 δειαδή 81% θαη 

θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζηόρν. ηνλ πίλαθα 4 πνπ αθνινπζεί 

εκθαλίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ ζε 

απηή ηελ ελόηεηα. 

Πίνακαρ 4:Αποηελέζμαηα ζηην ενόηηηα διδαζκαλία πςθμού-ζςνοδεία μοςζικού αποζπάζμαηορ 

 Γηάλλεο Δπαλαιήςεηο Νηθήηαο Δπαλαιήςεηο 
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Δθηέιεζε 

ηνληζκώλ ζηα 

“bongos” 

ΓΔΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟ

ΠΟΗΖΘΖΚΔ 

 4/5 (80%)  

«Πσγσλίζην»-

βαζηθό 

ξπζκηθό ζρήκα 

4/5(80%)  5/5(100%)   

«Πσγσλίζην»- 

παξαιιαγή 

ΓΔΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟ

ΠΟΗΖΘΖΚΔ 

 4/5(80%)  

Ρπζκηθή 

ζπλνδεία 

ηξαγνπδηνύ 

«Αλδξνκέδα» 

 

18/26 (69%) 

 

 

21/26(80%) 

 

21/26 (80%) 

 

 

Γηδαζθαιία 

ξπζκνύ 

ζηε“rock” 

ΓΔΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟ

ΠΟΗΖΘΖΚΔ 

 4/5 (80%)  

Ρπζκηθή 

ζπλνδεία 

ηξαγνπδηνύ 

“Winds of 

change” 

ΓΔΝ 

ΠΡΑΓΜΑΣΟ

ΠΟΗΖΘΖΚΔ 

 22/27 (81%)  

 

Σέινο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα πνζνζηά βειηίσζεο από θάζε επαλαιεπηηθό κάζεκα ηνπ 

Γηάλλε κπνξεί λα βγεη έλαο κέζνο όξνο πνπ αθνξά ην ζπλνιηθό πνζνζηό βειηίσζεο ζηα 

επαλαιεπηηθά καζήκαηα Έηζη ν Γηάλλεο ζηα επαλαιεπηηθά καζήκαηα εκθάληζε 

βειηίσζε ζε πνζνζηό 26%. 

3.3 Σειηθή αμηνιόγεζε 

 Καηά ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ζην ίδην ηεζη ν πξώηνο ζπκκεηέρσλ ζπγθέληξσζε 

κεγαιύηεξε πξσηνγελή βαζκνινγία ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή αμηνιόγεζε. Πην 

αλαιπηηθά, ν Γηάλλεο ζπγθέληξσζε ζθνξ 34/40 σο πξσηνγελή βαζκνινγία θαη 75/100 

σο δεπηεξνγελή βαζκνινγία ζηελ θιίκαθα ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ. 

 Όκνηα θαη ν δεύηεξνο ζπκκεηέρσλ είρε θαιύηεξε βαζκνινγία ζηελ ηειηθή 

αμηνιόγεζε ζεκεηώλνληαο πξσηνγελή βαζκνινγία 35/40 θαη δεπηεξνγελή βαζκνινγία 

81/100 ζηελ θιίκαθα ηνπ εθαηνζηεκνξίνπ. 
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4
Ο  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

πδήηεζε, ζπκπεξάζκαηα, πεξηνξηζκνί, πξνηάζεηο 

 

4.1 πδήηεζε 

 θνπόο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ ν ζρεδηαζκόο θαη ε πινπνίεζε ελόο 

πξνγξάκκαηνο γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ θξνπζηώλ νξγάλσλ “bongos”πνπ ζα 

απεπζπλόηαλ ζε δπν άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ζπγθεθξηκέλα έλαλ έθεβν θαη έλα λέν 

ελήιηθα κε λνεηηθή αλαπεξία, ιακβάλνληαο ππόςε ηόζν ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

όζν θαη ηηο κνπζηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο. 

 Δθηόο όκσο θαη από ηα παξαπάλσ, ε παξνύζα κειέηε είρε θαη νξηζκέλνπο 

γεληθόηεξνπο ζηόρνπο. Πξώηνλ, έλαο γεληθόηεξνο ζηόρνο απηήο ηεο κειέηεο ήηαλ λα 

πεξηγξαθεί ε δηαδηθαζία πνπ ρξεηάδεηαη λα αθνινπζήζεη έλαο εθπαηδεπηηθόο κνπζηθήο 

γηα ηελ πινπνίεζε ελόο δνκεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνξά ηελ 

δηδαζθαιία θξνπζηώλ κνπζηθώλ νξγάλσλ.  

 Γεύηεξνλ, έλαο αθόκε γεληθόηεξνο ζηόρνο ηεο παξνύζαο κειέηεο ήηαλ λα 

ππάξμνπλ όιν θαη πεξηζζόηεξεο κειέηεο, νη νπνίεο λα πξνηξέπνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο 

κνπζηθήο λα δηδάμνπλ ηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο/ή θαη αλαπεξίεο 

δεδνκέλνπ όηη ηα ηειεπηαία ρξόληα εθδειώλεηαη όιν θαη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ δηδαζθαιία κνπζηθώλ νξγάλσλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο /ή θαη 

αλαπεξίεο θαη δελ έρνπλ πινπνηεζεί πνιιέο εμεηδηθεπκέλεο έξεπλεο ζε απηόλ ηνλ ηνκέα. 

 Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαζθαιίαο ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο /ή θαη αλαπεξίεο απαηηείηαη από καζεηέο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

δεμηόηεηεο κνπζηθήο αλάγλσζεο θαη θηλεηηθέο δεμηόηεηεο ηαπηόρξνλα, πξάγκα πνπ 

θαζηζηά δύζθνιε ηελ δηαδηθαζία. Γηα απηό, ινηπόλ ρξεηάδεηαη λα γίλεη κηα αλαθνξά 
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ζηηο πξνζαξκνγέο – ηξνπνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ γηα λα δηεπθνιύλνπλ ηελ εθηέιεζε ελόο 

κνπζηθνύ νξγάλνπ θαζώο θαη αλ ππήξμε βειηίσζε ζηηο κνπζηθέο ηνπο δεμηόηεηεο κεηά 

ην πέξαο ηεο παξέκβαζεο. Έηζη, ζην θεθάιαην απηό ζα ζρνιηαζηνύλ ηα απνηειέζκαηα 

ηεο παξέκβαζεο θαη ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα ζπλδεζνύλ κε ηα επξήκαηα ηεο 

βηβιηνγξαθίαο. Δπίζεο, ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα απαληεζνύλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο παξνύζαο έξεπλαο.  

4.1.1 Πξνζαξκνγέο- ηξνπνπνηήζεηο πνπ ρξεηάζηεθαλ ζηε δηδαζθαιία 

ύκθσλα κε ηελ αλαζθόπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ παξαηέζεθε ζην 

ζεσξεηηθό κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο, δηαηππώζεθαλ δπν εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. 

ρεηηθά κε ην πξώην εξεπλεηηθό εξώηεκα, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

παξέκβαζεο θάλεθε όηη νη πξνζαξκνγέο – ηξνπνπνηήζεηο ζε έλα πξόγξακκα 

παξέκβαζεο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηελ εθκάζεζε θξνπζηώλ νξγάλσλ ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλαο πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε ήπηα λνεηηθή αλαπεξία. Μάιηζηα, 

ηόζν ηα απνηειέζκαηα από ην αξρηθό ηεζη ηνπ PMMA κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ όζν 

θαη ε εηθόλα πνπ ζρεκαηίζηεθε από ηηο ηξείο πξώηεο ζπλαληήζεηο γηα ηηο θηλεηηθέο ηνπο 

αδπλακίεο αλέδεημαλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηελ αλάγθε γηα ηξνπνπνηήζεηο θαη 

πξνζαξκνγέο ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο παξέκβαζεο. Οη ηνκείο απηνί ήηαλ ε αλάπηπμε 

ηεο ηερληθήο, ε αλάγλσζε ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, ε εθηέιεζε ξπζκώλ θαη ε 

ξπζκηθή ζπλνδεία ηξαγνπδηώλ.  

 Πην αλαιπηηθά, όζνλ αθνξά ηελ ελόηεηα ηεο ηερληθήο έγηλαλ νη παξαθάησ 

ηξνπνπνηήζεηο-πξνζαξκνγέο, νη νπνίεο αθνξνύζαλ από θνηλνύ θαη ηνπο δύν 

ζπκκεηέρνληεο. Αξρηθά, έγηλε πξνζαξκνγή ηεο ζέζεο ησλ “bongos” θαη απνθαζίζηεθε 

λα ζηεξηρζνύλ ζε βάζε. Απηό ζπλέβε δηόηη, ιήθζεθαλ ππόςε νη θηλεηηθέο δπζθνιίεο 

πνπ αληηκεηώπηδαλ θαη νη δπν ζπκκεηέρνληεο, θαη γηα απηό απνθαζίζηεθε λα 

απνθεπρζεί ν παξαδνζηαθόο ηξόπνο ηνπνζέηεζεο ησλ “bongos” αλάκεζα ζηα πόδηα ηνπ 
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εθηειεζηή ώζηε λα κπνξέζνπλ θαη νη δπν ζπκκεηέρνληεο λα ζπγθεληξσζνύλ 

πεξηζζόηεξν ζηελ εθηέιεζε ησλ ρηππεκάησλ πνπ ήηαλ θαη ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλε 

ελόηεηαο. Μάιηζηα ε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα 

ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο ηόζν κε ηελ Darrow (2012) όζν θαη κε ηνλ Zdzinski 

(2001), θαηά ηνπο νπνίνπο ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη 

αλαπεξίεο, ε εθκάζεζε ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ απαηηεί πξνζαξκνγέο ώζηε ε 

δηδαζθαιία λα είλαη πην επράξηζηε θαη πην απνδνηηθή. Δπηπιένλ, δόζεθε ρξόλνο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ καζήκαηνο ζηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο λα κάζνπλ ν ίδηνη λα 

ζηήλνπλ ηα “bongos” κε ην ζσζηό ηξόπν ηνπνζεηώληαο ηα ηύκπαλα κπξνζηά από ην 

ζσζηό ρέξη.  

Ζ δεύηεξε ηξνπνπνίεζε-πξνζαξκνγή πνπ έγηλε ζηελ ελόηεηα ηεο ηερληθήο, ήηαλ 

εηζαγσγή πξνθνξηθώλ κλεκνληθώλ ζπιιαβώλ ζηελ δηδαζθαιία, ε νπνία εθαξκόζηεθε 

θαη ζηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο. Γεληθά ζηελ δηδαζθαιία ησλ “bongos” δελ ζπλεζίδεηαη ε 

ρξήζε πξνθνξηθώλ ζπιιαβώλ πνπ λα αληηζηνηρνύλ ζε θάζε ήρν πνπ παξάγεηαη ζην 

θξνπζηό όξγαλν. Βέβαηα, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηέηνηνπ είδνπο ζπιιαβέο 

κε βάζε ηνλ Hazan (2005) όπνπ αλαθέξεηαη όηη ε ρξήζε ησλ ξπζκηθώλ ζπιιαβώλ 

απνηειεί ην κέζν γηα ηελ κεηάβαζε ζηελ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Δπίζεο, ε ρξήζε 

πξνθνξηθώλ κλεκνληθώλ ζπιιαβώλ ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνλ Joseph (2011), όπνπ 

αλαθέξεηαη σο ηξόπνο δηδαζθαιίαο γηα ηελ ηερληθή ηνπ νξγάλνπ ζηα θξνπζηά ηεο 

Νόηηαο Αθξηθήο. Μάιηζηα, ιόγσ απνπζίαο ζπγθεθξηκέλσλ ζπιιαβώλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπιιαβέο «Νηνπκ» «Σα» «Κα» από ηελ κέζνδν γηα ηα 

παξαδνζηαθά θξνπζηά «ΛΑΒΖΡΤΘΜΟ». 

Όκσο, εθηόο από ηε εηζαγσγή ησλ πξνθνξηθώλ κλεκνληθώλ ζπιιαβώλ πνπ 

απνθαζίζηεθε θαηά ηνλ αξρηθό ζρεδηαζκό ηεο παξέκβαζεο ππήξμαλ πεξαηηέξσ 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο ζπιιαβέο απηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Δηδηθόηεξα, γηα 
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ηνλ βαζύ ήρν ζηα ηύκπαλα ρξεζηκνπνηήζεθε ηειηθά ε πξνθνξηθή ζπιιαβή «Μπνπκ» 

αληί ηεο ζπιιαβήο «Νηνπκ» πνπ είρε πξνγξακκαηηζηεί αξρηθά. Απηό ζπλέβε, δηόηη ε 

ζπιιαβή «Νηνπκ» κπέξδεπε θαη ηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο θαη γηα απηό απνθαζίζηεθε 

από ηελ αξρή ηνπ 2
νπ

 καζήκαηνο λα αιιάμεη. Έηζη, δόζεθε ε επθαηξία ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο λα επηιέμνπλ κηα ζπιιαβή πνπ ηνπο ήηαλ πην νηθεία θαη ζα βνεζνύζε 

ζηελ απόδνζε ηνπο ζηελ όιε δηαδηθαζία.  

πλερίδνληαο, ε ηξίηε ηξνπνπνίεζε-πξνζαξκνγή πνπ έγηλε  ζηελ ελόηεηα ηεο 

ηερληθήο ήηαλ ε ρξήζε ηνπ ρξώκαηνο ζηα “bongos”. Πην ζπγθεθξηκέλα, απνθαζίζηεθε 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ρξώκαηα ώζηε λα βνεζήζνπλ ζηελ αλαγλώξηζε θαη εθηέιεζε ησλ 

βαζηθώλ ρηππεκάησλ ζην θάζε ηύκπαλν. Απηό απνθαζίζηεθε επεηδή ν Γηάλλεο θαη ν 

Νηθήηαο αληηκεηώπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ ζπλδπαζκώλ «Μπνπκ-Κα» θαη 

Σα-Κα» θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξίηνπ καζήκαηνο παξέκβαζεο. Μάιηζηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ όηη πξνηηκνύζαλ ηε ρξήζε ησλ ρξσκάησλ ζηελ εθηέιεζε ησλ 

βαζηθώλ ρηππεκάησλ καδί κε ηε ρξήζε ησλ κλεκνληθώλ ζπιιαβώλ, δηόηη δηεπθόιπλε 

ηελ εθκάζεζε ησλ ζπλδπαζκώλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ρξώκαηνο ζε απηή ηελ θάζε ηεο δηαδηθαζίαο έγηλε θαηά 

αλαινγία κε ηελ κέζνδν «colourstrings» πνπ αλαπηύρζεθε γηα ηελ δηδαζθαιία ηνπ 

βηνιηνύ (Mitchell, 1998) θαη έγηλε από θνηλνύ θαη γηα ηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο. Όζνλ 

αθνξά ηελ δηαδηθαζία, ηνπνζεηήζεθαλ ζηα “bongos” ηξία ρξώκαηα, ηα νπνία 

αληηζηνηρνύζαλ ζηηο επηθάλεηεο πνπ έπξεπε λα παηρηνύλ ηα ρηππήκαηα. Έηζη, γηα ην 

κεγάιν ηύκπαλν, απνθαζίζηεθε ην θόθθηλν ρξώκα, ελώ γηα ην κηθξό ηύκπαλν πνπ 

πεξηειάκβαλε δύν ρηππήκαηα, απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ην πξάζηλν θαη ην 

κπιε ρξώκα. Δπίζεο, γηα λα κελ κπεξδεύνληαη νη καζεηέο ζρεηηθά κε ηελ έζσ ή έμσ 

πιεπξά ηνπ ηπκπάλνπ, απνθαζίζηεθε λα ηνπνζεηεζνύλ ηα ρξώκαηα ζηα κέξε ηνπ 

ηπκπάλνπ πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ηα ρηππήκαηα. ηελ βνεζεηηθή παξνπζία ηνπ 
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ρξώκαηνο ζπλεγνξνύλ καδί κε ηηο απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο ηνπ 3
νπ

 καζήκαηνο όπσο επίζεο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ 8
νπ

 καζήκαηνο ηεο παξέκβαζεο. 

Ζ εηζαγσγή ηνπ ρξώκαηνο, εθηόο από ην πιαίζην ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηα πιαίζηα ηεο αλαγλώξηζεο ηεο κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ κέζνδν «colourstings» ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα ρξώκαηα 

πνπ αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ ζηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία. Μάιηζηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο αλέθεξαλ όηη πξνηηκνύζαλ ηελ ρξήζε ησλ ρξσκάησλ ηόζν ζηελ 

εθηέιεζε όζν θαη ζηελ αλάγλσζε ησλ βαζηθώλ ρηππεκάησλ θαζώο έθαλε ηελ 

δηαδηθαζία πην επράξηζηε θαη πην εύθνιε, πξάγκα πνπ έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηηο 

έξεπλεο ηνπ Roger (1991, 1996). Καη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, έγηλαλ νη ίδηεο 

πξνζαξκνγέο θαη γηα ηνπο δύν ζπκκεηέρνληεο.  

ηε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία, έγηλαλ θαη άιιεο πξνζαξκνγέο εθηόο από ηε 

εηζαγσγή ηνπ ρξώκαηνο, νη νπνίεο ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ. Πην αλαιπηηθά, νη 

ππόινηπεο πξνζαξκνγέο αθνξνύζαλ ηε ρξήζε ηνπ πεληαγξάκκνπ, ηελ απεηθόληζε ηεο 

κνπζηθήο ζήκαλζεο ηνπ κνπζηθνύ κέηξνπ θαη ηελ κεξηθή δηδαζθαιία ησλ ξπζκηθώλ 

αμηώλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο ινηπόλ, δελ ρξεζηκνπνηήζεθε πεληάγξακκν, 

ή θάπνηα γξακκή πνπ λα ζεκεηώλνληαλ πάλσ νη λόηεο. Απηό, απνθαζίζηεθε, δηόηη ε 

κνπζηθή αλάγλσζε πνιιέο θνξέο δπζθνιεύεη ηνπο αξράξηνπο καζεηέο, αθνύ απνηειεί 

κηα πνιύπινθε δηαδηθαζία πνπ πεξηιακβάλεη πνιιά ρσξηθά επίπεδα (νξηδόληην θαη 

θάζεην), (Gromko, 2004). Έηζη, απνθαζίζηεθε λα απινπνηεζεί ε δηδαζθαιία ηεο 

κνπζηθήο ζεκεηνγξαθίαο, ώζηε ε παξέκβαζε λα απνηειεί κία επράξηζηε εκπεηξία γηα 

ηνπο δύν ζπκκεηέρνληεο. Οη ξπζκηθέο αμίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηδαζθαιία ηεο 

παξέκβαζεο ήηαλ κόλν ηα ηέηαξηα θαη ηα όγδνα θαη απνθεύρζεθαλ ηα νιόθιεξα, ηα 

κηζά θαη ηα δέθαηα έθηα. Απηό έγηλε γηαηί νη δύν πξώηεο αμίεο, δειαδή ην νιόθιεξν θαη 
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ην κηζό δελ ζπλεζίδνληαη ζηα θξνπζηά αιιά ζε όξγαλα πνπ έρνπλ ζπλερόκελν ήρν. 

Σέινο, εθηόο από ηα παξαπάλσ ηξνπνπνηήζεθε θαη ε ζήκαλζε ηνπ κνπζηθνύ κέηξνπ, 

αθνύ νη καζεηέο δπζθνιεύηεθαλ κε ηνλ ππάξρνλ ηξόπν απεηθόληζεο. Γηα απηό ην ιόγν, 

ρξεζηκνπνηήζεθε κόλν έλαο αξηζκόο ζηελ νπηηθή ζήκαλζε ηνπ κνπζηθνύ κέηξνπ αληί 

γηα ηνπο δύν αξηζκνύο πνπ ζπλεζίδεηαη, δειαδή 4 αληί γηα 4/4. Αθόκε, όζνλ αθνξά 

ηνπο ηνληζκνύο δελ έγηλαλ πξνζαξκνγέο ζηε ζεκεηνγξαθία αθνύ ν έλαο ζπκκεηέρσλ 

πνπ δηδάρζεθε ην κάζεκα, κε ηε βνήζεηα πξνθνξηθώλ ζπιιαβώλ κπόξεζε λα θαηαιάβεη 

ηε δηαθνξά ζηηο δπλακηθέο ησλ ρηππεκάησλ.  

πλερίδνληαο, ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνύκε ζηηο πξνζαξκνγέο-ηξνπνπνηήζεηο πνπ 

έγηλαλ ζηελ δηδαζθαιία ησλ ξπζκώλ θαη ήηαλ ίδηεο θαη γηα ηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο. ε 

απηή ηελ ελόηεηα ιακβάλνληαο ππόςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε έξγνπ θαη ε δηδαζθαιία ηνπ ξπζκνύ 

ρσξίζηεθε ζε επηκέξνπο βήκαηα. Έηζη, νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα απνδώζνπλ πξώηα 

ηνλ ξπζκό κόλν πξνθνξηθά ρξεζηκνπνηώληαο ηηο πξνθνξηθέο ζπιιαβέο, ην νπνίν 

πξνηείλεηαη θαη από ηνλ Hazan (2005) θαη ηνλ Joseph (2011) θαη ύζηεξα λα εθηειέζνπλ 

ηνλ ξπζκό πξνθνξηθά ρηππώληαο ηαπηόρξνλα θαη ηνλ παικό ζηα γόλαηα ηνπο. Αθνύ 

γηλόηαλ ζσζηά απηό ην βήκα, ηόηε δίλνληαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ν ξπζκόο ζε κνπζηθή 

ζεκεηνγξαθία, o νπνίνο παξνπζηαδόηαλ ηόζν νπηηθά όζν θαη ερεηηθά θαη αθνινπζνύζε 

ε εθηέιεζε ηνπ ξπζκνύ ζηα “bongos”. Σελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνζαξκνγώλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ δηθαηνινγνύλ θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιόγεζεο ηνπ 10
νπ

 καζήκαηνο γηα ηνλ Γηάλλε θαη ηνπ 9
νπ

 θαη 11
νπ

 καζήκαηνο γηα ηνλ 

Νηθήηα πνπ πεξηιάκβαλαλ δηδαζθαιία ξπζκνύ. Μάιηζηα, ηα απνηειέζκαηα έξρνληαη ζε 

ζπκθσλία κε ηελ έξεπλα ηνπ Shehan (1987)  θαη ηεο Perslin (1992) θαηά ηηο νπνίεο 

ππνζηεξίδεηαη όηη ε ρξήζε πνιιώλ αηζζεηεξηαθώλ νδώλ ζηε δηδαζθαιία βνεζά ζηελ 

εθκάζεζε ηνπ ξπζκνύ. 
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Δπηπιένλ, γηα ηελ πεξαηηέξσ θαηαλόεζε ξπζκηθώλ κνηίβσλ έγηλαλ 

δξαζηεξηόηεηεο «εξώηεζεο-απάληεζεο», ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη θαη από ηνλ Hazan 

(2005) σο δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή. Σέηνηεο δξαζηεξηόηεηεο επαλαιήθζεθαλ ζε θάζε έλα 

από ηα βήκαηα ηεο αλάιπζεο έξγνπ. Έηζη, πξώηα παξνπζηαδόηαλ ε δεηνύκελε 

δξαζηεξηόηεηα θαη νη ζπκκεηέρνληεο έπξεπε λα κηκεζνύλ ακέζσο κεηά. 

ρεηηθά κε ηε ξπζκηθή ζπλνδεία κνπζηθνύ απνζπάζκαηνο έγηλαλ αξθεηέο 

πξνζαξκνγέο ζηελ δηαδηθαζία, νη νπνίεο αθνξνύζαλ θαη ηνπο δπν ζπκκεηέρνληεο θαη ζα 

αλαιπζνύλ παξαθάησ. Αξρηθά, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα ειεθηξνληθό πξόγξακκα γηα λα 

γίλεη πην αξγή ε ηαρύηεηα ησλ θνκκαηηώλ. Αθόκε, γηα λα γίλεη πην δηαθξηηή ε αξρή ηνπ 

κνπζηθνύ κέηξνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα ηδηόθσλα θξνπζηά 

όξγαλα ηα νπνία παίδνληαλ ζηελ αξρή ηνπ κέηξνπ παξάιιεια κε ην κνπζηθό 

απόζπαζκα. Αθνύ νη ζπκκεηέρνληεο ηα θαηάθεξλαλ ζηε ρακειόηεξε ηαρύηεηα, ηόηε 

έπξεπε λα εμαζθεζνύλ ζηελ θαλνληθή ηαρύηεηα ηνπ ηξαγνπδηνύ. Αθόκε, ζε όπνηα 

ζεκεία ππήξραλ αιιαγέο κνπζηθνύ κέηξνπ, νη νπνίεο θξαηνύζαλ γηα κηθξό ρξνληθό 

δηάζηεκα,  ρξεζηκνπνηήζεθε κία θάξηα γηα λα δείμεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο πόηε πξέπεη 

λα ζηακαηήζνπλ θαη πόηε λα μαλαξρίζνπλ λα παίδνπλ κεηά από ππόδεημε ηνπ.  

Έλα αθόκε ζεκείν ηεο παξέκβαζεο  ζην νπνίν έγηλαλ πξνζαξκνγέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο ήηαλ ην πξόγξακκα δηδαζθαιίαο. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο έγηλαλ ιόγσ 

α) θαιήο ή θαθήο απόδνζεο ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη β) ιόγσ πξνβιεκάησλ ζηελ 

ζπλερόκελε πξνζέιεπζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζηνπο θύθινπο καζεκάησλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, αξθεηέο θνξέο ε απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ ζην κάζεκα ήηαλ ηόζν 

θαιή ώζηε λα δηθαηνινγεί ηελ δηδαζθαιία ελόο ή πεξηζζόηεξσλ δηδαθηηθώλ ζηόρσλ 

κέζα ζηελ ίδηα δηδαθηηθή ώξα. Αληίζεηα, άιιεο θνξέο ε απόδνζε ησλ ζπκκεηερόλησλ 

ήηαλ ηέηνηα ώζηε λα δηθαηνινγεί ηελ επαλάιεςε ηνπ καζήκαηνο ζε επόκελε 

εκεξνκελία ιόγσ ηεο κε εθπιήξσζεο ηνπ θξηηεξίνπ επίηεπμεο ηνπ ζηόρνπ. Γηα απηνύο 
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ηνπο ιόγνπο ην πξόγξακκα καζεκάησλ άιιαμε θαη δηαθνξνπνηήζεθε γηα θάζε 

ζπκκεηέρνληα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Έηζη, θάπνηα καζήκαηα είηε 

παξαιείθζεθαλ είηε έγηλαλ πξηλ από ην ρξνληθό δηάζηεκα γηα ην νπνίν είραλ αξρηθά 

πξνγξακκαηηζηεί. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο  

μερσξηζηά γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. 

 ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηάλλε επεηδή δηαπηζηώζεθε όηη είραλ κείλεη ιίγα 

καζήκαηα κέρξη ηελ ιήμε ηνπ θύθινπ, απνθαζίζηεθε λα κελ γίλεη ε δηδαζθαιία ησλ 

ηνληζκώλ, πεγαίλνληαο ακέζσο ζηε δηδαζθαιία ηνπ ξπζκνύ θαη έπεηηα ζηε δηδαζθαιία 

ηεο ξπζκηθήο ζπλνδείαο ηνπ ηξαγνπδηνύ «Αλδξνκέδα». Απηό ζπλέβε, δηόηη ηέζεθε σο 

πξνηεξαηόηεηα γηα ηνλ Γηάλλε λα έρεη επράξηζηεο εκπεηξίεο από ηελ όιε δηαδηθαζία ηεο 

παξέκβαζεο.   

ηελ πεξίπησζε ηνπ Νηθήηα απνθαζίζηεθε ζην έλαην κάζεκα καδί κε ηνπο 

ηνληζκνύο λα δηδαρζεί θαη ηνλ ξπζκό πνπ αλήθεη ζην ηδίσκα ηεο “rock”. Έηζη, ελώ ζηελ 

ελόηεηα γηα ηελ δηδαζθαιία ησλ ξπζκώλ θαη ηε ξπζκηθή ζπλνδεία θνκκαηηνύ έπξεπε 

πξώηα λα δηδαρζεί ηνλ ξπζκό «Πσγσλίζην» θαη ην ηξαγνύδη «Αλδξνκέδα», ιόγσ ησλ 

κνπζηθώλ πξνηηκήζεσλ ηνπ Νηθήηα πνπ ήηαλ ιάηξεο ηεο “rock” κνπζηθήο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ κνπζηθνύ ζρήκαηνο “Scorpions”, επηιέρζεθε λα δηδαρζεί πξώηα ν 

ξπζκόο πνπ αλήθεη ζην ξνθ ηδίσκα. Μάιηζηα έγηλε θαη άιιε επηινγή ηνπ ηξαγνπδηνύ 

από ηελ αξρηθή γηα ην ζπγθεθξηκέλν ηδίσκα θαη επηιέρζεθε ην θνκκάηη “Winds of 

Change” ησλ “scorpions” αληί γηα έλα άιιν ησλ “Queen”. Ο Νηθήηαο θαηάθεξε λα 

θαηαθηήζεη γξήγνξα ην θξηηήξην ηνπ ζηόρνπ ηόζν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ηνληζκώλ όζν 

θαη γηα ην ξπζκό από ην ηδίσκα ηεο “rock”. Απηό κάιηζηα, δηθαηνινγείηαη ζύκθσλα κε 

ηνλ Αγαιηώηε (2011) αθνύ αλ θαηνξζώζεη ν εθπαηδεπηηθόο λα εληάμεη ηηο αγαπεκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ καζεηή ζην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηόηε ζα 

εληζρύζεη ηα θίλεηξα κάζεζεο ηνπ ηειεπηαίνπ.  
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Σέινο, ν ηξίηνο ξπζκόο (martillo) δελ δηδάρζεθε ζε θαλέλαλ από ηνπο δύν 

ζπκκεηέρνληεο ιόγσ ιήμεο ηνπ θύθινπ καζεκάησλ. Παξαθάησ ζηνλ πίλαθα 5 

θαίλνληαη νη ηξνπνπνηήζεηο αλά θαηεγνξία πνπ έγηλαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο. 

Πίνακαρ 5: Τποποποιήζειρ ανά καηηγοπία 

ΣΔΥΝΙΚΗ 

 

ΜΟΤΙΚΗ 
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ΡΤΘΜΟΤ 

ΤΝΟΓΔΙΑ 

ΜΟΤΙΚΟΤ 

ΑΠΟΠΑΜΑΣ

Ο 

ηήξημε 

ησλ“bongos” 

ζε βάζε 

Υξήζε 

ρξσκάησλ ζε 

λόηεο 

Αλάιπζε έξγνπ Αιιαγή ζε 

ηαρύηεηα 

απνζπαζκάησλ 

Υξήζε 

πξνθνξηθώλ 

ζπιιαβώλ 

Γηδαζθαιία 

κόλν δπν 

ξπζκηθώλ αμηώλ 

Υξήζε 

δξαζηεξηνηήησλ 

εξώηεζεο-

απάληεζεο 

Ζρεηηθή ζήκαλζε 

αξρήο κέηξνπ κε 

ηδηόθσλα 

 Γελ έγηλε ρξήζε 

ηνπ 

πεληαγξάκκνπ  

  

Υξήζε 

ρξσκάησλ ζε 

“bongos” 

Γηαθνξεηηθή 

νπηηθή ζήκαλζε 

κέηξνπ 

Υξήζε πνιιώλ 

αηζζεηεξηαθώλ 

νδώλ 

(αθνπζηηθώλ-

νπηηθώλ) 

 

 

4.1.2 Αιιαγέο πνπ ππήξμαλ ζηε ξπζκηθή δεθηηθόηεηα ησλ ζπκκεηερόλησλ πξηλ θαη 

κεηά ην πξόγξακκα παξέκβαζεο 

Αλαθνξηθά κε ην δεύηεξν εξεπλεηηθό εξώηεκα, θάλεθε πσο παξαηεξήζεθαλ 

αιιαγέο ζηε ξπζκηθή δεθηηθόηεηα θαη ζηνπο δύν ζπκκεηέρνληεο κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ξπζκηθώλ ηεζη πνπ δηελεξγήζεθαλ πξηλ αιιά θαη κεηά ην ηέινο ηεο 

παξέκβαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γηάλλεο ζηελ αξρηθή αμηνιόγεζε εκθάληζε 

βαζκνινγία 31/40, ε νπνία ήηαλ ρακειόηεξε από απηή ηνπ Νηθήηα, δειαδή 34/40. 
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Μεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο, ηα απνηειέζκαηα ηνπ ξπζκηθνύ ηεζη 

ηεο ηειηθήο αμηνιόγεζεο ησλ δύν ζπκκεηερόλησλ ήηαλ δηαθνξεηηθά. Ο Γηάλλεο είρε 

πξσηνγελή βαζκνινγία 34/40, θαη αλεβαίλνληαο ηξεηο κνλάδεο ζε ζρέζε κε ηελ αξρηθή 

ηνπ αμηνιόγεζε έθηαζε ηελ βαζκνινγία πνπ είρε θαηαθέξεη αξρηθά ν Νηθήηαο. Από ηελ 

άιιε πιεπξά, ν Νηθήηαο, εκθάληζε πξσηνγελή βαζκνινγία 35/40, αλεβαίλνληαο κηα 

κνλάδα ζε ζρέζε κε ηελ βαζκνινγία πνπ είρε πεηύρεη ζηελ αξρηθή ηνπ αμηνιόγεζε 

δειαδή 34/40.  

ηελ πεξίπησζε ηνπ Γηάλλε, ε ρακειόηεξε βαζκνινγία ζε ζρέζε κε απηή ηνπ 

Νηθήηα ζην ξπζκηθό ηεζη ηεο αξρηθήο αμηνιόγεζεο, κπνξεί λα εμεγεζεί από ην γεγνλόο 

όηη ίζσο ν Γηάλλεο δελ είρε εθκεηαιιεπηεί ηηο κνπζηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο ή αιιηώο δελ 

είρε αλαπηύμεη ηε κνπζηθή ηνπ δεθηηθόηεηα ζην βαζκό πνπ ην είρε θαηαθέξεη ν 

δεύηεξνο ζπκκεηέρνληαο. Σα παξαπάλσ απνξξένπλ από ηηο βαζκνινγίεο ηνπ Νηθήηα 

θαη ηνπ Γηάλλε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αξρηθήο αμηνιόγεζεο θαη ηε ζεσξεηηθή 

ηεθκεξίσζε ησλ ελλνηώλ «κνπζηθή δεθηηθόηεηα» θαη «κνπζηθό επίηεπγκα» ηνπ Gordon 

(2006).  

Αθόκε, ζεκαληηθή έλδεημε γηα ηα παξαπάλσ απνηεινύλ θαη νη βαζκνινγίεο ηεο 

ηειηθήο αμηνιόγεζεο ησλ δύν ζπκκεηερόλησλ. Με βάζε ην κνληέιν ηνπ Gordon (2006), 

ζπγθξίλνληαο ηηο βαζκνινγίεο παξαηεξείηαη όηη ν Γηάλλεο κε ην ζθνξ 34/40 ζηελ 

ηειηθή αμηνιόγεζε έθηαζε ην ζθνξ ηνπ Νηθήηα ζηελ αξρηθή αμηνιόγεζε. Άξα, ν 

Γηάλλεο θαηάθεξε λα εθκεηαιιεπηεί κεγαιύηεξν κέξνο ησλ κνπζηθώλ δπλαηνηήησλ ηνπ 

ζην ξπζκό.  

Έλα αθόκε ζηνηρείν πνπ ζπλεγνξεί ζηα παξαπάλσ ζην όηη δειαδή ν Γηάλλεο 

δελ είρε εθκεηαιιεπηεί πιήξσο ηηο κνπζηθέο ηνπ δπλαηόηεηεο κέρξη ηελ παξέκβαζε, 

απνηειεί θαη ην γεγνλόο όηη ν Γηάλλεο εκθάληδε θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο 

ρακειόηεξε επίδνζε από ηνλ Νηθήηα ηόζν ζηα καζήκαηα όζν θαη ζηηο ελδηάκεζεο 
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αμηνινγήζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζπγθξίλνληαο ηηο βαζκνινγίεο από ηηο ελδηάκεζεο 

αμηνινγήζεηο θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη ν Γηάλλεο επαλέιαβε θάπνηα καζήκαηα 

παξαηεξήζεθε όηη ν Γηάλλεο θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο εκθάληδε κηθξόηεξα 

κνπζηθά επηηεύγκαηα από ηνλ Νηθήηα, πξάγκα ην νπνίν ζρεηίδεηαη πάιη κε ηελ κε 

αμηνπνίεζε ηεο κνπζηθήο ηνπ δεθηηθόηεηαο ζην βαζκό πνπ ελδερνκέλσο ζα κπνξνύζε. 

Αθόκε, ην γεγνλόο όηη ν Γηάλλεο εκθάληζε ζηα επαλαιεπηηθά καζήκαηα έλα 

κέζν όξν βειηίσζεο ζε πνζνζηό 26%, ζε ζρέζε κε ηα αξρηθά καζήκαηα ησλ ίδησλ 

ελνηήησλ απνηειεί κηα αθόκε έλδεημε όηη δελ είρε θαηαθέξεη λα αλαπηύμεη ηελ κνπζηθή 

ηνπ δεθηηθόηεηα όζν ζα κπνξνύζε κέρξη ηελ παξέκβαζε. Δθηόο βέβαηα από ηα 

παξαπάλσ, ν κέζνο όξνο βειηίσζεο ηνπ Γηάλλε αλαδεηθλύεη θαη ηνλ ζεκαληηθό ξόιν 

πνπ παίδεη ε επαλάιεςε ζηελ δηδαζθαιία ελόο κνπζηθνύ νξγάλνπ ην νπνίν έξρεηαη ζε 

ζπκθσλία κε όζα αλαθέξεη θαη ε McDowell(2010). 

Δπηπιένλ, έλαο αθόκε ιόγνο πνπ ν Γηάλλεο δελ είρε αμηνπνηήζεη ηελ κνπζηθή 

ηνπ δεθηηθόηεηα ζε ηόζν κεγάιν βαζκό, ίζσο έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ απνπζία 

κνπζηθώλ εξεζηζκάησλ από ην νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ. Σν εύξεκα απηό έξρεηαη 

ζε ζπκθσλία κε απηά πνπ ππνζηεξίδεη ν Gordon (2006), θαηά ηνλ νπνίν ε απνπζία 

άηππεο κνπζηθήο δηδαζθαιίαο ζην ζπίηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε ηνπ 

κνπζηθνύ δπλακηθνύ ελόο αηόκνπ. Μάιηζηα, απηά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ 

εληζρύνληαη αθόκε πεξηζζόηεξν εάλ ζπγθξίλνπκε ηηο βαζκνινγίεο Γηώξγνπ θαη Νίθνπ 

από ηα αξρηθά ξπζκηθά ηεζη (31/40 θαη 34/40 αληίζηνηρα) θαη εάλ ιάβνπκε ππόςε όηη ε 

νηθνγέλεηα ηνπ Γηάλλε δελ είρε ηόζν ζηελή ζρέζε κε ηελ κνπζηθή. 

πλερίδνληαο, ηα ρακειά κνπζηθά επηηεύγκαηα θαη νη ρακειόηεξεο βαζκνινγίεο 

πνπ εκθάληζε ν Γηάλλεο ζε ζρέζε κε ηνλ Νηθήηα θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

παξέκβαζεο κπνξεί λα δηθαηνινγεζνύλ θαη από ηελ κηθξόηεξε ειηθία ηνπ Γηάλλε ζε 

ζρέζε κε ηνπ Νηθήηα. Μάιηζηα,  ηα παξαπάλσ  ππνζηεξίδνληαη θαη από ηελ έξεπλα ηνπ 
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Shehan (1987) ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε εθκάζεζε ξπζκηθώλ κνηίβσλ κπνξεί λα γίλεη 

δπν θνξέο πην γξήγνξα από ηνπο κεγαιύηεξνπο καζεηέο ζε ζρέζε κε ηνπο κηθξόηεξνπο 

καζεηέο. Ωζηόζν, ε έξεπλα απηή αθνξνύζε θπξίσο άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Σέινο, ε κεησκέλε επίδνζε ηνπ Γηάλλε ζε ζρέζε κε ηνλ Νηθήηα ηόζν ζηα 

καζήκαηα όζν θαη ζηηο βαζκνινγίεο ηεο δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο κπνξεί λα 

δηθαηνινγεζεί θαη από ηνλ ξόιν ησλ γνλέσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη γνλείο ηνπ Γηάλλε ιόγσ ηνπ όηη δελ γλώξηδαλ κνπζηθή δελ κπνξνύζαλ 

λα βνεζήζνπλ ηνλ καζεηή ζηελ κειέηε ηνπ ζην ζπίηη θαη επίζεο ιόγσ άιισλ 

πεξηνξηζκώλ δελ θαηάθεξαλ λα βξνπλ όξγαλν γηα κειέηε. Έηζη, δελ ππήξρε κηα 

ζπλερήο ελαζρόιεζε κε ην όξγαλν ησλ “bongos” πξάγκα πνπ δελ επεξέαζε ηόζν 

ζεηηθά ηελ δηδαζθαιία όζν ζηελ πεξίπησζε ηνπ Νηθήηα. Μάιηζηα, ηα παξαπάλσ 

ππνζηεξίδνληαη θαη από ηνλ Zdzinski, (2001) ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ε εκςύρσζε ηνπ 

καζεηή, ώζηε λα γίλεηαη κειέηε ζην ζπίηη θαη γεληθά ε δεκηνπξγία ελόο ζεηηθνύ 

θιίκαηνο από ηνπο γνλείο ζπκβάιεη ζεηηθά ζηελ εθκάζεζε ηνπ νξγάλνπ. 

ρεηηθά κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Νηθήηα, ήδε από ηηο πξώηεο κέξεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο θάλεθε όηη είρε αλαπηύμεη ηε κνπζηθή ηνπ δεθηηθόηεηα ζε 

αξθεηά κεγαιύηεξν βαζκό ζε ζρέζε κε ηνλ Γηάλλε. Μάιηζηα, ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγνύληαη από ηε ζπλνιηθή επίδνζε ηνπ Νηθήηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηόζν ησλ 

καζεκάησλ όζν θαη ησλ ελδηάκεζσλ αμηνινγήζεσλ, αθνύ θαηάθεξλε λα εκθαλίδεη 

κεγαιύηεξα κνπζηθά επηηεύγκαηα ζε ζρέζε κε απηά ηνπ Γηάλλε. Αθόκε, ε αλαπηπγκέλε 

κνπζηθή δεθηηθόηεηα ηνπ Νηθήηα ζε ζρέζε κε ηνπ Γηάλλε ίζσο κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί 

από ηελ ζρεηηθά κηθξή αύμεζε ηνπ ζθνξ ζην ηειηθό ξπζκηθό ηεζη. Παξόια απηά, ε 

αύμεζε ηεο βαζκνινγίαο ηνπ ηειηθνύ ηεζη έζησ θαη θαηά κία κνλάδα αθήλεη λα 

ελλνεζεί όηη ίζσο κπόξεζε απηόο ν ζπκκεηέρσλ λα εθκεηαιιεπηεί αθόκε πεξηζζόηεξν 

ηελ πςειή κνπζηθή δεθηηθόηεηα πνπ εκθάληζε ζην ξπζκό.  
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Έλαο αθόκε παξάγνληαο πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ πςειή βαζκνινγία 

ηνπ Νηθήηα ηόζν ζηελ αξρηθή όζν θαη ζηελ ηειηθή αμηνιόγεζε, είλαη ην γεγνλόο όηη ν 

Νηθήηαο είρε κνπζηθά εξεζίζκαηα από ην ζπίηη, αθνύ ν παηέξαο ηνπ Νηθήηα έπαηδε 

θηζάξα θαη πνιιέο θνξέο ζην ζπίηη άθνπγαλ κνπζηθή ή έπαηδαλ όξγαλα. Απηό έξρεηαη 

ζε ζπκθσλία κε απηά πνπ αλαθέξεη ν Gordon (2006), γηα ηελ κεγάιε ζεκαζία πνπ έρεη 

ε αζπλείδεηε αθξόαζε ηεο κνπζηθήο ζηελ κεηέπεηηα θαηαλόεζή ηεο.  

Δπίζεο, ε εκθάληζε πςειήο βαζκνινγίαο ηόζν ζηα ξπζκηθά ηεζη όζν θαη ζηηο 

ελδηάκεζεο αμηνινγήζεηο ζα κπνξνύζε λα απνδνζεί θαη ζηελ κεγαιύηεξε ειηθία ηνπ 

Νηθήηα ζε ζρέζε κε ηνπ Γηάλλε. Απηό ππνζηεξίδεηαη θαη από ηα επξήκαηα ζηελ έξεπλα 

ηνπ Shehan (1987) θαηά ηελ νπνία νη κεγαιύηεξνη ειηθηαθά καζεηέο κπόξεζαλ λα 

κάζνπλ δπν θνξέο πην γξήγνξα ηα ξπζκηθά κνηίβα από ηνπ κηθξόηεξνπο καζεηέο. 

Βέβαηα, ε έξεπλα απηή αθνξνύζε θπξίσο άηνκα ηππηθήο αλάπηπμεο. 

Σέινο, ην γεγνλόο όηη ν Νηθήηαο εκθάληδε ζε κεγαιύηεξν βαζκό κνπζηθά 

επηηεύγκαηα ζε ζρέζε κε ηνλ Γηάλλε έρεη λα θάλεη θαη κε ηνλ ξόιν ηνλ γνλέσλ ζηελ 

δηδαζθαιία. Οη γνλείο ηνπ Νηθήηα βνεζνύζαλ αξθεηά ζηελ εμάζθεζή ηνπ ζην ζπίηη ζε 

αληίζεζε κε ηνπο γνλείο ηνπ Γηάλλε. Απηό βέβαηα κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί θαη από ην 

γεγνλόο όηη νη γνλείο ηνπ Νηθήηα αζρνινύληαλ κε ηελ κνπζηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ν 

κπακπάο ηνπ έπαηδε θηζάξα. Μάιηζηα, ηα παξαπάλσ ππνζηεξίδνληαη θαη από ηνλ 

Zdzinski, (2001) ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζηελ ζεηηθή επίδξαζε ησλ γνλέσλ ζηελ κνπζηθή 

δηδαζθαιία, όηαλ απηνί βνεζνύλ ην άηνκν ζηελ κειέηε θαη ηνπ παξέρνπλ ηα θαηάιιεια  

πιηθά.  
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4.2 πκπεξάζκαηα 

Με βάζε ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ζρνιηαζκό ησλ απνηειεζκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζηηο πξνεγνύκελεο ελόηεηεο απνξξένπλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα 

ηα νπνία απαληνύλ ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζην ζεσξεηηθό κέξνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο.  

 Σν πξώην ζπκπέξαζκα πνπ αλαδεηθλύεηαη από ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη 

όηη ε δηδαζθαιία ησλ θξνπζηώλ “bongos” είλαη εθηθηή ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία 

κέζσ ελόο δνκεκέλνπ ην νπνίν πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο πξνζαξκνγέο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα πξνθύπηεη πσο γηα ηελ πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο ησλ 

“bongos” ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο- 

πξνζαξκνγέο: α) ζηελ ρξήζε ησλ κνπζηθώλ νξγάλσλ κε αιιαγέο ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

“bongos”, β) ζηελ κνπζηθή ζεκεηνγξαθία κε ηελ ρξήζε πξνζαξκνζκέλεο 

ζεκεηνγξαθίαο θαη γ) ζηελ δηδαζθαιία ηνπ ξπζκνύ κε ηελ ρξήζε εηδηθώλ ζηξαηεγηθώλ. 

Μάιηζηα, είλαη ζεκαληηθό νη πξνζαξκνγέο απηέο λα γίλνπλ κε βάζε ηηο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο θάζε καζεηή, 

αθνύ έηζη ζα εμαζθαιηζηεί κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή ηνπ καζεηή ζηελ δηαδηθαζία θαη ζα 

απμεζεί ε επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο (Zdzinski, 2001. McDowell, 2010). 

Σν δεύηεξν ζπκπέξαζκα πνπ αλαδεηθλύεηαη από ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο είλαη 

όηη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία κέζσ ελόο δνκεκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο 

ησλ θξνπζηώλ “bongos” είλαη δπλαηόλ λα εληζρύζνπλ ηελ ξπζκηθέο ηνπο δεμηόηεηεο θαη 

λα εκθαλίζνπλ πεξηζζόηεξα κνπζηθά επηηεύγκαηα κε ζπλέπεηα λα εθκεηαιιεπηνύλ ζε 

κεγαιύηεξν βαζκό ηελ ξπζκηθή ηνπο δεθηηθόηεηα.  
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4.3 Δθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο 

Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ώζηε 

λα βνεζήζνπλ ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κνπζηθήο ζηε δηδαζθαιία κνπζηθώλ νξγάλσλ ζε 

άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. Αξρηθά, ηα ζπκπεξάζκαηα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

ελζαξξπληηθόο παξάγνληαο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο κνπζηθήο ώζηε λα αλαιάβνπλ θαη λα 

δηδάμνπλ ηα άηνκα πνπ έρνπλ δηαγλσζζεί κε λνεηηθή αλαπεξία. Λακβάλνληαο ππόςε 

ηελ όιν θαη κεγαιύηεξε αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ δηδαζθαιία κνπζηθώλ 

νξγάλσλ ζηα άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο/ ή θαη αλαπεξίεο γεληθόηεξα θαη 

ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία εηδηθόηεξα είλαη αλαγθαία ε ύπαξμε ηέηνησλ εξεπλώλ. 

 Δπηπιένλ, ηα ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ θαιύηεξε θαηάξηηζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ κνπζηθήο ζρεηηθά κε ηελ δηδαζθαιία ησλ 

αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. Με απηό ηνλ ηξόπν νη εθπαηδεπηηθνί κνπζηθήο ζα 

κπνξνύλ λα είλαη πην απνδνηηθνί ηόζν ζηελ δηδαζθαιία θξνπζηώλ νξγάλσλ όζν θαη 

ζηελ ζπκπεξίιεςε αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο 

ρξεζηκνπνηώληαο ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο θαη ηηο θαηάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο. 

Αθόκε, ε ζύλδεζε ησλ επξεκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ αθνξνύλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο- 

πξνζαξκνγέο κε ηελ βηβιηνγξαθία βνεζά ώζηε νη πξνζαξκνγέο πνπ έγηλαλ λα 

απνηειέζνπλ βάζε γηα λα δεκηνπξγεζνύλ κειινληηθά ζρέδηα παξέκβαζεο θαη ηίζεληαη 

νη βάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε κηαο κεζόδνπ δηδαζθαιίαο γηα θξνπζηά όξγαλα “bongos” 

ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία. 

 



 
 

74 
 

4.4 Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

 Ζ παξνύζα έξεπλα πξνζπάζεζε λα εμεηάζεη ηελ δηδαζθαιία θξνπζηώλ νξγάλσλ 

ζε έλαλ έθεβν θαη έλα λέν ελήιηθα κε λνεηηθή αλαπεξία κέζσ ηεο πινπνίεζεο ελόο 

πξνγξάκκαηνο παξέκβαζεο. Όκσο, ζηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ππήξμαλ νξηζκέλνη 

πεξηνξηζκνί πνπ επεξέαζαλ ηα απνηειέζκαηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ εγθπξόηεηα ηεο 

έξεπλαο θαη ζα αλαιπζνύλ παξαθάησ. 

Ο πξώηνο πεξηνξηζκόο απηήο ηεο έξεπλαο απνηειεί ε δπλαηόηεηα γελίθεπζεο 

ησλ απνηειεζκάησλ ζε όιν ηνλ πιεζπζκό ησλ αηόκσλ κε λνεηηθή αλαπεξία. 

Δηδηθόηεξα, ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα, ε νπνία έρεη σο ζθνπό ηελ δηδαζθαιία αηόκσλ κε 

λνεηηθή αλαπεξία, ηα απνηειέζκαηα απηά δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ παγησκέλα θαη 

κόληκα, δηόηη αλ θαη ηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία απνηεινύλ κία νκάδα πνπ εκθαλίδεη 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ζηε κάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ην 

θάζε άηνκν είλαη δηαθνξεηηθό θαη έρεη άιιεο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Έηζη, γηα ηελ δηεμαγσγή αζθαιέζηεξσλ θαη αληηθεηκεληθόηεξσλ 

απνηειεζκάησλ, ε έξεπλα ζα πξέπεη λα επαλαιεθζεί κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία θαη λα 

εκθαλίζεη ηα ίδηα ή παξόκνηα απνηειέζκαηα. Γηα απηό θαη δελ κπνξνύλ λα γεληθεπηνύλ 

ηα απνηειέζκαηα αιιά ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξεο ηέηνηνπ είδνπο έξεπλεο γηα λα 

ζπιιερζνύλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θαη λα εμαρζνύλ αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα. 

Ο δεύηεξνο πεξηνξηζκόο ζε απηήλ ηελ έξεπλα είλαη όηη ζα έπξεπε λα γίλνπλ 

πεξηζζόηεξεο δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο όζνλ αθνξά ηελ θαηάθηεζε ησλ ζηόρσλ 

από ηνπο ζπκκεηέρνληεο πξάγκα ην νπνίν ήηαλ δύζθνιν ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

αξηζκνύ καζεκάησλ θαη ησλ απνπζηώλ ησλ ζπκκεηερόλησλ κε απνηέιεζκα λα κελ 

ππάξρεη ζηαζεξά ζπλερόκελε παξνπζία ηνπο ζηα καζήκαηα. 
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Ο ηξίηνο πεξηνξηζκόο είλαη ε απνπζία εμσηεξηθνύ παξαηεξεηή, ε νπνία ζα 

κπνξνύζε λα ζπκβάιιεη ζηελ κεγαιύηεξε αληηθεηκεληθόηεηα θαη αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο έξεπλαο γεληθόηεξα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε 

κηα πνηνηηθή έξεπλα θαηά ηελ νπνία ν εξεπλεηήο είλαη ηαπηόρξνλα ελεξγόο ζπκκεηέρσλ 

θαη παξαηεξεηήο ππάξρεη πηζαλόηεηα λα επεξεαζηνύλ ηα δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο 

από ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ εξεπλεηή. Γηα λα απνθεπρζεί απηό ην ελδερόκελν 

ρξεηάδεηαη λα ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη παξαηεξεηέο από έλαλ νη νπνίνη ζα αμηνινγνύλ 

κε ηνλ ίδην ηξόπν ώζηε λα ππάξρεη ζύγθιηζε δεδνκέλσλ. ε απηή ηελ έξεπλα όκσο δελ 

θαηέζηε δπλαηό λα βξεζεί εμσηεξηθόο παξαηεξεηήο πνπ λα εθπαηδεπηεί ζε ηόζν 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ ρξήζε ησλ θύιισλ δνκεκέλεο παξαηήξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο δηακνξθσηηθέο αμηνινγήζεηο. Παξόια απηά, ζηελ παξνύζα 

έξεπλα έγηλε πξνζπάζεηα λα απνθεπρζεί ε ππνθεηκεληθόηεηα θαη λα θαηαγξαθνύλ ηα 

δεδνκέλα ηεο παξαηήξεζεο κε όζν ην δπλαηόλ πην αληηθεηκεληθό ηξόπν. 

 

4.5 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

Κιείλνληαο, εάλ ιάβνπκε ππόςε ηόζν ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο 

όζν θαη ην γεγνλόο όηη όιν θαη πεξηζζόηεξνη δάζθαινη κνπζηθήο αξρίδνπλ λα δίλνπλ 

βάξνο όρη κόλν ζηελ ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κνπζηθήο αιιά θαη ζηελ πξνζέγγηζε 

ηεο σο γλσζηηθό αληηθείκελν πνπ ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε κνπζηθώλ δεμηνηήησλ ζηα 

άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ή/θαη αλαπεξίεο, ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζνύλ 

νξηζκέλεο πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

 Πξνηείλεηαη θαηαξράο λα πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξηζζόηεξεο έξεπλεο κε ζέκα ηελ 

δηδαζθαιία ησλ “bongos” ζε άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία, ώζηε λα κειεηεζεί ην ζέκα 

ζε βάζνο. Έηζη, ζα είλαη δπλαηόλ λα ζπιιερζνύλ πεξηζζόηεξα ζηνηρεία θαη λα εμαρζνύλ 

πην έγθπξα θαη αμηόπηζηα απνηειέζκαηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε αζθαιέζηεξα 
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ζπκπεξάζκαηα. Δηδηθόηεξα,  θξίλεηαη αλαγθαίν ζε επαλάιεςε ηεο ίδηαο ή παξόκνηαο 

έξεπλαο λα ππάξμεη κεγαιύηεξν ρξνληθό εύξνο παξέκβαζεο ώζηε γηα λα ππάξμνπλ πην 

αμηόπηζηα απνηειέζκαηα.  

πλερίδνληαο, ζα ήηαλ ελδηαθέξνπζα ε εμεηδίθεπζε παξόκνησλ ή ίδησλ εξεπλώλ 

θαη ζε άιια θξνπζηά όξγαλα όπσο θιαζζηθά ζπκθσληθά θξνπζηά ή παξαδνζηαθά 

θξνπζηά κε ζθνπό λα ζπιιερζνύλ ζηνηρεία γηα ηελ δηδαζθαιία απηώλ ησλ θξνπζηώλ 

ζηα άηνκα κε λνεηηθή αλαπεξία.  

Δπηπιένλ, ζα είρε ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ίδηα ή παξόκνηα έξεπλα κε 

ζπκκεηέρνληεο πνπ λα αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθή θαηεγνξία αηόκσλ κε εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο/ ή θαη αλαπεξίεο, όπσο γηα παξάδεηγκα άηνκα πνπ έρνπλ 

δηαγλσζζεί κε απηηζκό. Έηζη, ζα κπνξνύζαλ γηα λα ππάξμνπλ επξήκαηα ζρεηηθά κε ηηο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη θαηά ηελ δηδαζθαιία θξνπζηώλ νξγάλσλ ζε άηνκα κε 

απηηζκό. 
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Παξάξηεκα 

 

Ρπζκηθό ηεζη από ην εξγαιείν ηνηρεηώδεηο Μεηξήζεηο Μνπζηθήο Αθνπζηηθόηεηαο 

(PMMA) ηνπ Edwin Gordon 
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Φόξκα θαηαγξαθήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ξπζκηθώλ αμηώλ 
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Φόξκα θαηαγξαθήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ξπζκώλ 
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Φόξκα θαηαγξαθήο γηα ην ηξαγνύδη «Αλδξνκέδα» 
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Φόξκα θαηαγξαθήο γηα ην ηξαγνύδη “Winds of change” 
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Πξνζαξκνζκέλε ζεκεηνγξαθία γηα ην ηξαγνύδη «Αλδξνκέδα» 

 

Ρπζκνί πνπ δηδάρζεθαλ ζε πξνζαξκνζκέλε ζεκεηνγξαθία 

1) «Πσγσλίζην» 

2) Ρπζκόο από ην κνπζηθό ηδίσκα ηεο “rock» 

 


