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Η µουσική διδασκαλία αντιµετωπίζεται συχνά ως ένα γνωστικό αντικείµενο προσανατολισµένο 
αποκλειστικά σε µουσικούς στόχους, ενώ η αξιολόγηση αφορά κυρίως στον έλεγχο µουσικών 
γνώσεων και δεξιοτήτων. Ωστόσο, η πληθώρα πληροφοριών που προσλαµβάνουν οι µαθητές από 
τα νέα πολυτροπικά περιβάλλοντα απαιτεί δεξιότητες µουσικού-κριτικού γραµµατισµού. Σε αυτό 
το πλαίσιο σχεδιάστηκε µία έρευνα δράσης µε σκοπό να διερευνήσει το αν οι µαθητές µπορούν να 
αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης µέσα από το µάθηµα της µουσικής στο σχολείο. Το 
µουσικό βίντεο χρησιµοποιήθηκε ως βασικό διδακτικό-µαθησιακό εργαλείο καθώς είναι µέρος 
της καθηµερινότητας των µαθητών. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 45 µαθητές Στ΄ τάξης σε 
αστική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση 
ερωτηµατολογίου (µε ανοιχτές κυρίως ερωτήσεις), µε τη συµµετοχική παρατήρηση και µε το 
εργαλείο της µελέτης περίπτωσης. Επίσης συγκεντρώθηκαν στοιχεία µε το εργαλείο Minute Book. 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το µάθηµα της µουσικής µπορεί να συνεισφέρει  στην 
ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στους µαθητές ενώ το µουσικό βίντεο διαφάνηκε ότι 
αποτελεί ένα αποτελεσµατικό µέσο για αυτόν τον σκοπό. 
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Music teaching is often treated as a subject oriented exclusively to musical goals while 
assessment is restricted to the cultivation of musical knowledge and skills. However, the 
plethora of information that students receive from the new multimodal environments requires 
music-critical literacy skills. In this context, an action research was designed to explore whether 
students can develop critical critical skills through the school music classroom. The music video 
was used as the main teaching-learning tool as it is part of the students’ everyday life 
experiences. The sample of the research consisted of 45 elementary students (6th Grade) in an 
urban area of Northern Greece. Data was collected through questionnaire (mostly open-ended 
questions), participatory observation and Minute Book tool. The case study technique was also 
used. According to the results, the music courses can contribute to the development of students’ 
critical thinking skills while the music video has been proven as an effective tool for this aim. 
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Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες τάσεις στη µουσική παιδαγωγική αναδεικνύουν τη σηµασία της 
δηµιουργίας ουσιαστικών και αυθεντικών συνδέσεων ανάµεσα στο σχολικό µάθηµα της 
µουσικής και στην καθηµερινή ζωή των µαθητών. Είναι πλέον κοινός τόπος ότι η  
µουσική στο σχολείο δεν πρέπει να είναι ένα γνωστικό αντικείµενο προσανατολισµένο 
αποκλειστικά σε µουσικές γνώσεις και δεξιότητες. Σε µία εποχή στην οποία οι 
πληροφορίες πολύ γρήγορα θεωρούνται παρωχηµένες, η γνώση µέσω της µουσικής έχει 
πολύ µεγάλη σηµασία για την ολιστική ανάπτυξη των µαθητών. Πρόσφατα έχει έρθει 
στο προσκήνιο η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης η οποία µπορεί να βοηθήσει τους 
µαθητές να στοχάζονται κριτικά επί όλων των πτυχών του φαινοµένου της µουσικής, 
και κατ’ επέκταση επί του εαυτού τους και του κόσµου, µε απώτερο στόχο τη 
διαµόρφωση µιας ολοκληρωµένης προσωπικότητας (Kokkidou, 2013). Σε αυτή τη 
βάση προβληµατισµού, σχεδιάστηκε µία διδακτική παρέµβαση διάρκειας 8 εβδοµάδων 
όπου χρησιµοποιήθηκε το µουσικό βίντεο δηµοφιλούς µουσικής ως βασικό διδακτικό-
µαθησιακό εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης καθώς είναι ιδιαίτερα 
δηµοφιλές στους µαθητές και αποτελεί µία οπτικοακουστική εκδοχή των τραγουδιών µε 
ποικίλες διαστάσεις (βλ. Peeters, 2004) που µπορούν να εµπλουτίσουν το µάθηµα της 
µουσικής µε γόνιµο τρόπο. 

Εννοιολογική πλαισίωση του όρου «Κριτική Σκέψη» 

Οι ρίζες της κριτικής σκέψης ανάγονται στη Σωκρατική σκέψη, όταν ο Σωκράτης 
θεµελίωσε µία µέθοδο για τον τρόπο που θέτουµε ερωτήµατα (Kokkidou, 2013).  Από 
εκείνη την περίοδο και µέχρι σήµερα είναι πολλοί οι στοχαστές και οι ερευνητές από 
διάφορα πεδία που επιχείρησαν να προσδιορίσουν εννοιολογικά τον όρο «κριτική 
σκέψη». Οι Paul και Elder (2001) σηµειώνουν ότι είναι σηµαντικό να µπορεί το άτοµο 
να θέτει ερωτήµατα ζωτικής σηµασίας, να συλλέγει κάθε σχετική πληροφορία, να 
εξετάζει και να αιτιολογεί τα συµπεράσµατα και τις λύσεις του, να σκέφτεται µε 
ανοιχτότητα και να αναγνωρίζει και να αιτιολογεί τις υποθέσεις του και τις συνέπειες 
αυτών σε πρακτικό επίπεδο. Οι Paul και Scriven (2003) κατέληξαν ότι η κριτική σκέψη 
είναι µία πνευµατική, πειθαρχηµένη, ενεργητική διαδικασία κατά την οποία το άτοµο 
αντιλαµβάνεται, εφαρµόζει, αναλύει, συνθέτει και αξιολογεί τις πληροφορίες που 
συνέλεξε από τις παρατηρήσεις του, τις εµπειρίες του, τους στοχασµούς του, τις κρίσεις 
του και την επικοινωνία του µε άλλους. Σύµφωνα µε την Alter (2009), ο ορισµός της 
κριτικής σκέψης πρέπει να περιλαµβάνει τη µεταγνώση ως µία σηµαντική πτυχή της, 
κάτι που τονίζεται και από άλλους ερευνητές και θεωρητικούς του πεδίου (Περακάκη, 
2010· Μαυροσκούφης, 2008).   

Σύµφωνα µε τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Florea & Hurjui, 2015· Κοκκίδου, 
2015), η κριτική σκέψη είναι ένας τρόπος προσέγγισης και επίλυσης προβληµάτων που 
βασίζεται σε πειστικά λογικά επιχειρήµατα και περιλαµβάνει τον έλεγχο, την 
αξιολόγηση και την επιλογή µίας συγκεκριµένης λύσης καθώς και την αιτιολογηµένη 
απόρριψη άλλων εναλλακτικών λύσεων. Το κριτικά σκεπτόµενο άτοµο αξιολογεί τις 
πληροφορίες που προσλαµβάνει µέσα από διαδικασίες που επιτρέπουν την 
αυτοαξιολόγηση και την παραγωγή νέων ιδεών. 

M248th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Poster - Αναρτηµένες ανακοινώσεις Κουρκούλη & Κοκκίδου

Κριτική σκέψη και µουσική εκπαίδευση     

Η κριτική σκέψη είναι διδάξιµη; Σύµφωνα µε τη σύγχρονη βιβλιογραφία, η απάντηση 
είναι θετική (Μαραγκουδάκης, 1999· Kokkidou, 2013). Αν και υπάρχει προδιάθεση 
στον άνθρωπο για να σκέφτεται κριτικά, για να αναπτύξει κάποιος δεξιότητες κριτικής 
σκέψης σε ένα υψηλό επίπεδο πρέπει να οικειοποιηθεί συγκεκριµένες πρακτικές 
(Kokkidou, 2013). Το σχολείο µπορεί να συνεισφέρει σηµαντικά σε αυτόν τον στόχο. Η 
Kuhn (2016) τονίζει ότι η κριτική σκέψη πρέπει να υιοθετηθεί ως βασικός στόχος της 
εκπαίδευσης. Αλλά για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης απαιτείται η  
αποδυνάµωση των πρακτικών αποµνηµόνευσης και η έµφαση στην ικανότητα των 
µαθητών να αναλύουν, να αξιολογούν και να ερµηνεύουν ένα περιεχόµενο, δηλαδή σε 
πτυχές του κριτικού γραµµατισµού (Saadatmand & Ghaderi, 2015). Είναι σηµαντικό να 
σηµειωθεί ότι  η κριτική σκέψη µπορεί να αναπτυχθεί ακόµα και από µαθητές της 
προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Massa, 2014). 

Αναφορικά µε τη µουσική εκπαίδευση, ο Elliott υποστηρίζει ότι οι 
µουσικοπαιδαγωγοί πρέπει να ωθούν τους µαθητές τους να στοχάζονται κριτικά πάνω 
σε όλες τις διαστάσεις της µουσικής όπως η ακρόαση, η εκτέλεση, η δηµιουργία κ.ο.κ. 
ώστε να αναπτύξουν οι δεξιότητες συνεργασίας και να µπορούν να αντιµετωπίζουν 
κριτικά ό,τι ακούν και πράττουν (βλ. Κοκκίδου, 2015). Η Green (2003) εστιάζει το 
ενδιαφέρον της στον τρόπο µε τον οποίο οι µαθητές θα σταθούν κριτικά απέναντι στα 
διαφορετικά µουσικά είδη και στα επιχειρήµατα που θα χρησιµοποιήσουν για να 
αξιολογήσουν ένα µουσικό έργο αναφορικά µε τις µουσικές τους αξίες και τις µουσικές 
τους προτιµήσεις.  

Η σηµασία της κριτικής σκέψης στη µουσική διδασκαλία-µάθηση δεν αποτελεί 
αντικείµενο πολλών ερευνών. Στην Ελλάδα είναι σηµαντική η έρευνα της Περακάκη 
(2009, 2010) που πραγµατοποιήθηκε σε τέσσερα ελληνικά Γυµνάσια, βάσει του 
µοντέλου Κριτικής Διδασκαλίας διδασκαλίας που προτείνει ο Ματσαγγούρας (2001). 
Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνάς της, το µοντέλο της Κριτικής Διδασκαλίας 
µπορεί να εφαρµοστεί στο µάθηµα της µουσικής και µπορεί να αυξήσει το ενδιαφέρον 
των µαθητών και τη συµµετοχικότητά τους. Η ερευνήτρια τονίζει ότι η καλλιέργεια 
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης συνδέεται άµεσα µε την καλλιέργεια µεταγνωστικών 
δεξιοτήτων, αν και κάθε µαθητής έχει  διαφορετικό ρυθµό που, εξαρτάται, κυρίως, από 
το ευρύτερο γνωστικό του επίπεδο. Άλλες έρευνες εκτός Ελλάδας διαπιστώνουν ότι η 
κριτική σκέψη δίνει νέο νόηµα στους µαθητές (Schmidt, 2013) και ανανεώνει το 
ενδιαφέρον αναφορικά µε την εκτέλεση, την ακρόαση και τη δηµιουργία µουσικής (για 
σύνοψη σχετικών ερευνών βλ. Kokkidou, 2013).  

Παρουσίαση έρευνας: σκοπός, δείγµα, µεθοδολογία 

Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληµατισµού σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε µία 
έρευνα δράσης µε σκοπό να διερευνήσει το αν οι µαθητές µπορούν να αναπτύξουν 
δεξιότητες κριτικής σκέψης µέσα από το µάθηµα της µουσικής στο σχολείο. Η 
παρέµβαση ακολούθησε τις διαδικασίες της µεθόδου project και είχε διάρκεια 8 
εβδοµάδων (8 µαθήµατα διάρκειας 45 λεπτών). Η αξιολόγηση δεξιοτήτων κριτικής 
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σκέψης έγινε από την εκπαιδευτικό της τάξης πριν και µετά από την παρέµβαση (pre-
test και post-test). Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 45 µαθητές δύο τµηµάτων Στ΄ 
τάξης Δηµοτικού σε αστική περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.. Το πρωτότυπο στοιχείο της 
έρευνας ήταν ότι χρησιµοποιήθηκε το µουσικό βίντεο ως βασικό διδακτικό-µαθησιακό 
εργαλείο. Η ανάλυση του µουσικού βίντεο βασίστηκε στη θεωρία του Goodwin (1992).  

Τα δύο ερευνητικά ερωτήµατα της έρευνας ήταν: α) µπορούν οι µαθητές να 
αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης µέσα από το µάθηµα της µουσικής; β) η χρήση 
του µουσικού βίντεο αποτελεί ένα χρήσιµο εργαλείο για την ανάπτυξη της κριτικής 
σκέψης; Επιπροσθέτως, η έρευνα εστίασε στον εντοπισµό των αξόνων κριτικής σκέψης 
–όπως προτείνονται από τους Paul και Elder (2001)– που οι µαθητές παρουσίασαν 
βελτίωση µετά από την εφαρµογή της παρέµβασης.  

Για τη συλλογή των δεδοµένων έγινε χρήση ερωτηµατολογίου µε ερωτήσεις 
κυρίως ανοικτού τύπου. Άλλα δύο εργαλεία συλλογής ήταν η συµµετοχική παρατήρηση 
(τήρηση ηµερολογίου µε κριτικές σηµειώσεις από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια) και η 
µελέτη περίπτωσης  (2 µαθητές από κάθε τµήµα µε κριτήριο τις ακαδηµαϊκές τους 
επιδόσεις). Επιπλέον, στο τέλος κάθε µαθήµατος ανάλυσης βίντεο οι µαθητές 
απαντούσαν γραπτώς σε 2 ερωτήσεις µέσα από τη διαδικασία Minute Book (Cojocariu 
& Butnaru, 2014). Η συγκεκριµένη διαδικασία είχε χαρακτήρα ανατροφοδότησης και 
σύνοψης των µαθηµάτων και λειτούργησε συνδυαστικά µε τη συλλογή των δεδοµένων 
από τα άλλα εργαλεία. 

Για την ανάλυση των δεδοµένων του ερωτηµατολογίου χρησιµοποιήθηκε η 
µέθοδος ανάλυσης περιεχοµένου (content analysis) καθώς οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού 
τύπου (Cohen et al., 2008). Όλα τα δεδοµένα αξιολογήθηκαν συνδυαστικά µε στόχο τη 
συνολική ερµηνεία των αποτελεσµάτων της έρευνας (Denzin & Lincoln, 2005).  

Ερευνητική Στρατηγική 

Το µουσικό βίντεο που επιλέχθηκε για τη διδακτική παρέµβαση ήταν το επίσηµο βίντεο 
για το τραγούδι Paradise του βρετανικού συγκροτήµατος Coldplay. Το βίντεο 
παρουσιάστηκε στους µαθητές οι οποίοι έµαθαν το τραγούδι και σχολίασαν το  
περιεχόµενο του κειµένου. Στο δεύτερο µάθηµα, κλήθηκαν συµπληρώσουν ένα  
ερωτηµατολόγιο για την ερµηνεία του µουσικού βίντεο (Goodwin, 1992) µέσα από 
κριτικές ερωτήσεις που αφορούσαν σε άξονες της κριτικής σκέψης όπως διατυπώθηκαν 
ως διδακτικοί στόχοι από τους Paul και Elder (2001).    

Τα επόµενα µαθήµατα –που οργανώθηκαν στο πλαίσιο της µεθόδου project– 
είχαν επίκεντρο την ανάλυση του µουσικού βίντεο µέσα από ειδικά σχεδιασµένες 
δράσεις µε στόχο την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Οι δράσεις άντλησαν από το 
µοντέλο των Paul και Elder, καθώς και από τη σύγχρονη βιβλιογραφία (Kuhn, 2016· 
Cojocariu & Butnaru, 2014· Κοκκίδου, 2015). Οι άξονες εστίασης ήταν: συλλογή, 
οργάνωση και κριτική αξιολόγηση πληροφοριών, εξέταση ερωτηµάτων από πολλές 
οπτικές γωνίες, έκφραση απόψεων µε ακρίβεια (ορολογία) και επιχειρήµατα, και 
στοχασµός για τις συνέπειες που προκύπτουν από ένα ζήτηµα. 

Οι περισσότερες από τις δραστηριότητες του project βασίστηκαν στη 
µεθοδολογία της ανακαλυπτικής µάθησης και στην ηµι-καθοδηγούµενη συζήτηση στην 
τάξη, µε έµφαση στην ικανότητα ανάπτυξης επιχειρηµάτων η οποία θεωρείται µία από 
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τις πιο σηµαντικές εκφάνσεις της κριτικής σκέψης. Δόθηκε βαρύτητα στην ικανότητα 
των µαθητών να λαµβάνουν υπόψη τις απόψεις άλλων και σε ποικίλες ευκαιρίες να 
εκφράζουν και να εξηγούν τις επιλογές τους και τις επιδιώξεις τους. 

Οι απόψεις, οι ιδέες και οι συµπεριφορές των µαθητών κατά τη διάρκεια όλων 
των δράσεων καταγράφηκαν από την εκπαιδευτικό-ερευνήτρια στο ηµερολόγιο 
παρατήρησης. Στο τέλος κάθε µαθήµατος, οι µαθητές απαντούσαν γραπτώς σχετικά µε 
τα πιο σηµαντικά πράγµατα που έµαθαν στο µάθηµα (Minute Book). Στο τελευταίο 
µάθηµα της παρέµβασης οι µαθητές συµπλήρωσαν εκ νέου το ερωτηµατολόγιο που 
είχε δοθεί στο δεύτερο µάθηµα.   

Αποτελέσµατα της Έρευνας 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, το µουσικό βίντεο που επιλέχθηκε 
ενεργοποίησε το ενδιαφέρον των µαθητών και διευκόλυνε τις δράσεις για την ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης. Από τη συµµετοχική παρατήρηση συγκεντρώθηκαν δεδοµένα που 
επιτρέπουν να κατανοήσουµε τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες οι µαθητές µαθαίνουν 
να σκέφτονται κριτικά, να τεκµηριώνουν τις απόψεις τους και να ακούνε προσεχτικά τις 
απόψεις των άλλων. Εδώ, αναδείχθηκε η αξία των κατάλληλων ερωτήσεων µε τις 
οποίες ένας εκπαιδευτικός µπορεί να βοηθήσει τους µαθητές να στοχαστούν για ένα 
ζήτηµα. Ενδεικτικά, οι µαθητές κατανόησαν ότι τα µουσικά βίντεο είναι φορείς ιδεών, 
έχουν οικονοµική αξία και είναι µέσο για την καθιέρωση των καλλιτεχνών. 

Στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου πριν και µετά την παρέµβαση υπήρχε 
αξιοσηµείωτη διαφορά στις απαντήσεις των µαθητών. Οι περισσότεροι µαθητές 
περιέλαβαν αιτιολόγηση στις απαντήσεις τους, χωρίς αυτό να τους ζητείται ρητά από 
την ερώτηση. Συνολικά, διαπιστώθηκε βελτίωση στον άξονα της έκφρασης µε λογικά 
επιχειρήµατα και στον άξονα της εξήγησης των επιλογών τους. Ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσες ήταν οι απαντήσεις των µαθητών για τη λειτουργία των µουσικών 
βίντεο  που έδειξαν ότι κάποιοι από αυτούς προχώρησαν σε µεταγνωστική σκέψη. 
Επίσης, σηµαντικές διαφορές εντοπίστηκαν στις απαντήσεις των µαθητών για τις 
έννοιες του βίντεο (ελευθερία, αποφασιστικότητα στην επιδίωξη των στόχων, σηµασία 
της αίσθησης του ανήκειν). Αναφορικά µε την έννοια της ελευθερίας, για παράδειγµα, 
στο pro-test οι µαθητές απάντησαν γενικόλογα ή σε µία σχετικά περιορισµένη 
προοπτική. Αναφέρθηκαν στα δικαιώµατα του ανθρώπου ή έδωσαν τη σηµασία του 
όρου περιγράφοντας τι δεν είναι κατά τη γνώµη τους η «ελευθερία του 
ανθρώπου» (βία-πόλεµος). Μετά την παρέµβαση οι απαντήσεις τους έδειχναν άλλο 
επίπεδο εµβάθυνσης και αντίληψης της έννοιας. Εµφανίστηκαν νέα στοιχεία και 
βελτίωση στο να εξετάζουν ερωτήµατα από πολλές απόψεις. Ενδεικτικά, µία µαθήτρια 
απάντησε πριν από την παρέµβαση ότι «Ελευθερία σηµαίνει ότι κάποιος άνθρωπος 
µπορεί να κάνει ό,τι θέλει εκτός αν είναι επικίνδυνο ή το απαγορεύει ο νόµος» και µετά 
την παρέµβαση έγραψε ότι «ελευθερία σηµαίνει ότι πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι 
ελεύθεροι γιατί καθένας έχει τα ίδια δικαιώµατα άσχετα τι γλώσσα µιλάνε, τι θρησκεία 
έχουν και τι χρώµα έχουν». Άλλοι µαθητές που αρχικά έδειξαν να µην έχουν 
κατανοήσει την ερώτηση (π.χ., «ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι») έδωσαν απαντήσεις 
όπως:  ότι «ελευθερία σηµαίνει ο άνθρωπος να ακολουθεί τα όνειρά του», «ελευθερία 
σηµαίνει για µένα ζωή» και «άµα δεν έχεις ελευθερία δεν έχεις τίποτα». 
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Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη µελέτη περιπτώσεων καθώς και τα 
δεδοµένα από τα Minute Book συµπληρώνουν επίσης τη εικόνα για τη θετική εµπειρία 
των µαθητών. Ειδικότερα, τα στοιχεία για τις περιπτώσεις 2 µαθητών µε χαµηλές 
σχολικές επιδόσεις δείχνουν ότι οι δράσεις µε στόχο την κριτική σκέψη και το εργαλείο 
του µουσικού βίντεο µπορούν να έχουν ευεργετική επίδραση στη µάθηση και την 
πρόοδο των µαθητών. Αυτή η θετική επίδραση φάνηκε στην αύξηση της συγκέντρωσης 
και της προσοχής, των µαθητών στη συµµετοχή τους στις συζητήσεις της τάξης (από τις 
οποίες απείχαν συστηµατικά πριν από το project), στην αυτοπεποίθησή τους και στην 
ενεργητική τους στάση στις διαδικασίες του µαθήµατος.   
 Οι απαντήσεις στα Minute Book είχε χαρακτήρα σύνοψης κάθε µαθήµατος. Από 
αυτές φάνηκε η ικανότητα των µαθητών να οργανώνουν τις πληροφορίες που 
προσλαµβάνουν και να εστιάζουν σε συγκεκριµένα στοιχεία και έννοιες. Επίσης, µέσα 
από αυτό το εργαλείο αποκαλύφθηκαν οι στάσεις των µαθητών τους για ορισµένα 
θέµατα, κάτι που δεν γίνεται πάντα αντιληπτό κατά τη διάρκεια του µαθήµατος.  

Συζήτηση-Συµπεράσµατα 

Από την έρευνα διαπιστώθηκε µία διακριτή τάση ανάπτυξης δεξιοτήτων κριτικής 
σκέψης, σύµφωνα µε τους άξονες που επιλέχθηκαν. Οι µαθητές κατάφεραν σταδιακά 
να είναι καλοί συζητητές, να λαµβάνουν υπόψη τους τις απόψεις των άλλων, να 
εξετάζουν ερωτήµατα από πολλές απόψεις, να αιτιολογούν τις απαντήσεις τους µε 
επιχειρήµατα, καθώς και να οργανώνουν πληροφορίες και δεδοµένα. Όταν τα ζητήµατα 
που ασχολούνταν ήταν κοντά στις δικές τους εµπειρίες, η βελτίωση ήταν ακόµα πιο 
εµφανής και µε γρηγορότερους ρυθµούς. Αυτό συνάδει µε τις έρευνες που συνηγορούν 
για τη διδαξιµότητα της κριτικής σκέψης (Kuhn, 2016· Περακάκη, 2009· Alter, 2009) 
και επιβεβαιώνει την αξία των αυθεντικών εµπειριών µάθησης. Σε αυτή τη βάση, το 
µουσικό βίντεο Paradise φαίνεται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
ενδιαφέροντος των µαθητών και στην ενεργητική εµπλοκή τους σε δράσεις µε στόχο 
την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. 

Μία άλλη περιοχή που παρατηρήθηκε βελτίωση σε αρκετούς µαθητές ήταν αυτή 
της µεταγνωστικής σκέψης, που σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία θεωρείται ο πιο υψηλός 
βαθµός ανάπτυξης της κριτικής σκέψης (Περακάκη, 2010· Alter, 2009). Συγκεκριµένα, 
µετά την παρέµβαση διαπιστώθηκε µία σηµαντική ποσοτικά αύξηση στις απαντήσεις οι 
οποίες ήταν σχετικές µε το βίντεο ως οπτικοακουστικό µέσο καθώς και σχετική αύξηση 
των απαντήσεων που αιτιολογήθηκαν µε βάση τη λειτουργία του µουσικού βίντεο 
(µεταδεδοµένα).   

Οι αλλαγές στην ποιότητα σκέψης ορισµένων µαθητών µε πιο χαµηλές σχολικές 
επιδόσεις ενισχύουν περαιτέρω τη θέση για τη διδαξιµότητα της κριτικής σκέψης 
(Μαραγκουδάκης, 1999· Stowe, 2012· Kokkidou, 2013). Τέλος, τα αποτελέσµατα της 
έρευνας επιβεβαιώνουν την άποψη ότι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης δεν αφορά 
µόνο σε ανώτερες εκπαιδευτικές βαθµίδες (Massa, 2014) και ότι δεν πρέπει να 
αναφερόµαστε σε αυτή σαν να είναι δεδοµένη (Saadatmand & Ghaderi, 2015). 

Από τη συνδυαστική εξέταση των δεδοµένων της έρευνας συνάγεται ότι για την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης συµβάλλουν πολλοί παράγοντες και απαιτείται από τους 
εκπαιδευτικούς µουσικής καλά µελετηµένος σχεδιασµός (Kokkidou, 2013· Stowe, 
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2012). Το σηµαντικό είναι ότι όλοι οι µαθητές µπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες 
κριτικής σκέψης, ανεξάρτητα από τις σχολικές επιδόσεις τους, και αυτό που διαφέρει 
είναι το επίπεδο και το εύρος ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων. Το τελευταίο 
επιβεβαιώνει προηγούµενες έρευνες που τεκµηριώνουν ότι η καλλιέργεια δεξιοτήτων 
κριτικής σκέψης έχει διαφορετικό ρυθµό σε κάθε µαθητή και ότι ο ρυθµός εξαρτάται 
από το ευρύτερο γνωστικό του επίπεδο (Περακάκη, 2009, 2010).   

Σύνοψη και περιορισµοί της έρευνας  

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η κριτική σκέψη είναι διδάξιµη αλλά 
πρέπει να οργανωθούν από τον εκπαιδευτικό κατάλληλες δράσεις στο πλαίσιο της 
αυθεντικής µάθησης. Δηλαδή, προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης είναι 
οι εκπαιδευτικοί  µουσικής  να δηµιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι µαθητές θα 
µπορούν να εξερευνούν κριτικά το νέο µουσικό υλικό, θα αισθάνονται ελεύθεροι να 
συζητήσουν τις απόψεις τους και να εξηγήσουν τις ιδέες τους, θα κατανοούν τη 
σηµασία της αναθεώρησης προηγούµενων αντιλήψεών τους και  θα σέβονται τις 
απόψεις και τις ιδέες των άλλων. 

Ένα σηµαντικό στοιχείο που διαπιστώθηκε είναι ότι το επίπεδο του 
ενδιαφέροντος των µαθητών για ένα αντικείµενο επηρεάζει σηµαντικά τα 
αποτελέσµατα µιας παρέµβασης. Επ’ αυτού, διαφάνηκε ότι το µουσικό βίντεο 
προσφέρεται ως µέσο για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο µάθηµα της µουσικής, 
και ότι είναι ένα χρήσιµο εργαλείο για την ανάπτυξη των µαθητών µε, για και µέσω της 
µουσικής. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας πρέπει να ερµηνευτούν σε σχέση µε τον 
µικρό αριθµό του δείγµατος καθώς και τον περιορισµένο χρόνο της παρέµβασης. 
Συνεπώς, η έρευνα δεν αξιώνει γενίκευση των αποτελεσµάτων. Εξάλλου, είναι συχνό 
φαινόµενο µία διδακτική παρέµβαση να έχει θετική επίδραση στην ενεργοποίηση των 
µαθητών και στην ποιότητα της σκέψης τους. Μελλοντικές έρευνες µε µεγαλύτερο 
δείγµα, παρέµβαση µεγαλύτερης διάρκειας καθώς και εφαρµογή και σε άλλες βαθµίδες 
της εκπαίδευσης µπορούν να αναδείξουν νέες πτυχές και να επισηµάνουν νέα 
χαρακτηριστικά στο ζητούµενο της κριτικής σκέψης καθώς και στη χρήση των 
µουσικών βίντεο στο µάθηµα της µουσικής.  
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