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Στην παρούσα πρόταση επιχειρείται η εισαγωγή µίας νέας διδακτικής πρακτικής, µε βασικό 
σκοπό της να ενισχύσει βασικές µουσικές δεξιότητες, όπως η αντίληψη του παλµού και η 
ικανότητα συγχρονισµού στον παλµό. Χρησιµοποιώντας απτικά και ακουστικά τεχνολογικά 
µέσα ακολουθεί µία διεπιστηµονική παιδαγωγική στρατηγική, στηρίζοντας τον σχεδιασµό της 
στα ερευνητικά πεδία της αντίληψης του παλµού, της ενσώµατης µάθησης, καθώς και των 
πολυτροπικών αλληλεπιδράσεων. Η καινοτοµία προκύπτει µε τη χρήση τεχνολογικών 
εργαλείων, ώστε να σχεδιαστεί µία νέα µαθησιακή κατάσταση, που δεν θα ενισχύει την 
παραδοσιακή µορφή διδασκαλίας, αλλά θα υποστηρίζει παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
επεκτείνουν και ενισχύουν τη διερευνητική µάθηση. 
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A novel music teaching approach designed by coupling two different modalities, auditory and 
tactile is presented here. It aims to enhance elementary musical skills, such as beat 
perception, rhythm recognition and beat synchronization. The suggested teaching approach 
was designed to support emotive learning and action, characterized by the theoretical and 
empirical aspects of beat perception, embodied learning and multimodal interactions. Using 
audiotactile media it aims to establish a new musical teaching perspective supporting 
inquiry-based learning. 
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Εισαγωγή 

Η µουσική είναι µία πολυτροπική διαδικασία, προϋποθέτοντας την συνεργασία του 
ακουστικού, του σωµατοαισθητικού και του αισθησιοκινητικού συστήµατος, 
επηρεάζοντας την εγκεφαλική ανάπτυξη του παιδιού σε πολλαπλά επίπεδα: 
συναισθηµατικό (έκφραση, επικοινωνία, συναισθηµατική ωριµότητα), φυσικό 
(κιναισθητικές δεξιότητες) και πνευµατικό (µνήµη, ικανότητες διάκρισης, 
αναγνώρισης και διαχωρισµού, προσοχή) (Weinberger, 1994). Ωστόσο διεθνώς, µόνο 
ένας ελάχιστος αριθµός ερευνών επικεντρώνεται στην πολυτροπική µουσική εµπειρία 
παιδιών σχολικής ηλικίας. Παρόλο που σε κάποιες χώρες έχουν δηµιουργηθεί 
συστήµατα που επιτρέπουν ταυτόχρονη µουσική ακρόαση µε άλλες αισθήσεις, όπως 
η όραση ή η αφή, η χρήση τους περιορίζεται σε θεραπευτικά ή ψυχαγωγικά πλαίσια 
(Miura, 2005).  

Λαµβάνοντας υπόψη τις επιδράσεις που ασκεί η µουσική στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη των παιδιών, η κατανόηση των πολυτροπικών αλληλεπιδράσεων στον 
τοµέα της µουσικής παιδαγωγικής ανάγεται σε εξαιρετικά σηµαντική (Brandler, 
2003· Forgeard, 2008· Gaser, 2003a· Hallam, 2010· Hyde, 2009). Προτείνεται η 
εισαγωγή µίας εναλλακτικής παιδαγωγικής προσέγγισης της µουσικής διδασκαλίας, 
που επιδιώκει µέσω της ταυτόχρονης ενεργοποίησης του ακουστικού κέντρου και του 
σωµατοαισθητικού σύστηµατος των µαθητών να ενισχύσει τη µουσική αντιληπτική 
τους ικανότητα και να βελτιώσει τη µαθησιακή εµπειρία της µουσικής διδασκαλίας. 
Η προτεινόµενη παρέµβαση είναι διεπιστηµονική, βασίζοντας τον σχεδιασµό της στα 
ερευνητικά πεδία της µουσικής παιδαγωγικής, της µουσικής αντίληψης, της 
ενσώµατης µάθησης, και των πολυτροπικών αλληλεπιδράσεων. Βασικός σκοπός της 
είναι να ενισχύσει την αντίληψη του παλµού και την ικανότητα συγχρονισµού, µέσα 
από τη βιωµατική συµµετοχή των µαθητών στα περιορισµένα διδακτικά πλαίσια της 
µουσικής αγωγής.  

Πολυτροπικές Αλληλεπιδράσεις 

Οι ηχητικές δονήσεις είναι παρούσες σχεδόν σε όλες τις µουσικές εµπειρίες, είτε 
γίνονται άµεσα αντιληπτές είτε όχι (Merchel, 2014). Οι ακουστοαπτικές 
αλληλεπιδράσεις αποτελούν ένα πεδίο µε έντονο επιστηµονικό ενδιαφέρον, διότι οι 
δύο αισθήσεις µοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Οι έρευνες στο πεδίο των 
ακουστο-απτικών αλληλεπιδράσεων έχουν αποδείξει ενεργοποίηση του ακουστικού 
φλοιού, ακόµη και µε απουσία ακουστικού σήµατος, επικυρώνοντας την ενοποίηση 
του ερεθίσµατος σε µία κοινή διαδικασία επεξεργασίας (Merchel, 2014). Οι δύο 
αισθήσεις ακολουθούν έναν κοινό τοπολογικό τρόπο οργάνωσης των πληροφοριών. 
Στην ακοή η οργάνωση αυτή αναφέρεται ως τονοτοπία, εννοώντας ότι κοντινές 
συχνότητες πάνω στη βασική µεµβράνη του έσω ωτός αναπαρίστανται σε τοπολογικά 
γειτονικές περιοχές στον ακουστικό φλοιό, ενώ στην αφή, χρησιµοποιείται ο όρος 
σωµατοτοπία, όπου διαφορετικά σηµεία του σώµατος αναπαρίστανται σε 
διαφορετικές περιοχές στον σωµατοαισθητικό φλοιό (Schmidt, 2000). Και οι δύο 
αισθήσεις παρουσιάζουν κατώφλια αντίληψης µε διαφορετικές τάσεις: η αφή 

S3028th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Παπαδόγιαννη-Κουραντή & Αναγνωστοπούλου

περιορίζεται σε χαµηλότερες συχνότητες. Καθώς αυξάνεται η ηλικία και οι δύο 
αισθήσεις εµφανίζουν αναλογικά µειωµένη ευαισθησία στις ψηλότερες συχνότητες.  

Οι µουσικές δονήσεις, ενεργοποιώντας το σωµατοαισθητικό σύστηµα, 
επηρεάζουν σηµαντικά τη µουσική αντίληψη διαφορετικών µουσικών ιδιοτήτων 
ατόµων µε φυσιολογική ακοή και ατόµων µε προβλήµατα ακοής (Giordano, 2013· 
Gobbelé, 2003· Huang, 2012· Karam et al., 2009· Levänen, 1998· Merchel, 2014· 
Papadogianni, 2014). Μουσικές δεξιότητες όπως η αναγνώριση µελωδίας, η 
ταυτοποίηση χροιάς, η αντίληψη έντασης και η διάκριση µέτρου, καθώς και η 
αίσθηση της ποιότητας της µουσικής εµπειρίας, διαφοροποιούνται στην ταυτόχρονη 
παρουσία απτικών ερεθισµάτων. Οι έρευνες αυτές επιβεβαιώνουν την αλληλεπίδραση 
που συµβαίνει κατά την διαδικασία αποκωδικοποίησης της ακουστικής και απτικής 
πληροφορίας στον ανθρώπινο εγκέφαλο και προτείνουν τη χρήση ανάλογων 
συστηµάτων (Flaugnacco, 2014· Foxe 2000). Με την Emoti Chair, µία πολυθρόνα 
που κατασκευάστηκε στον Καναδά, ώστε να µιµηθεί την τονοτοπική λειτουργία του 
κοχλία, διαφορετικές συχνοτικές ζώνες χαρτογραφούνται σε διαφορετικά µεγάφωνα 
και µεταφέρονται στα αντίστοιχα σηµεία της µέσης και της πλάτης. Σε µια σειρά 
πειραµάτων µελετήθηκε η ικανότητα διάκρισης διαφορετικών συχνοτήτων µέσω 
µόνο απτικών σηµάτων. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι µουσικές δονήσεις µπορούν 
να προκαλέσουν µια µουσική εµπειρία, ακόµη και στην απουσία ακουστικού 
ερεθίσµατος (Karam, 2009).  

Συνοψίζοντας, οι µέχρι τώρα έρευνες στο επιστηµονικό πεδίο των 
πολυτροπικών αλληλεπιδράσεων αποδεικνύουν ότι κατά την αντιληπτική διαδικασία, 
απτικά και ακουστικά ερεθίσµατα ενοποιούνται σε µία κοινή πολυτροπική πορεία 
επεξεργασίας της πληροφορίας, αποκαλύπτοντας την άµεση επίδραση των ηχητικών 
δονήσεων στην αίσθηση της ακοής και σκιαγράφουν µία διαρκή συσχέτιση του 
ακουστικού και σωµατοαισθητικού φλοιού.  

Ενσώµατη Μάθηση  

Με τον όρο ενσώµατη µάθηση αποδίδεται ο όρος embodied learning. Χρειάζεται να 
γίνεται διάκριση καθώς κάποιοι ερευνητές χρησιµοποιούν τον όρο σωµατική. Ο όρος 
αυτός ωστόσο περιγράφει την λέξη somatic, που συχνά αποδίδεται και ως βιωµατική. 
Η ενσώµατη µάθηση, χαρακτηρίζεται τόσο από βιωµατικά-σωµατικά (somatic), όσο 
και από κιναισθητικά (kinesthetic), πολυτροπικά (multimodal) και συλλογικά 
(collaborative) στοιχεία (Leman & Maes, 2014). Η µουσική αγωγή προϋποθέτει την 
ενεργητική συµµετοχή των µαθητών, εντάσσοντάς τους σε µία βιωµατική µορφή 
µάθησης. Η µουσική αγωγή, µέσω ποικίλων δραστηριοτήτων και διδακτικών µέσων, 
θα πρέπει να προσφέρει ίσες ευκαιρίες µάθησης, να τονίζει τη σηµασία της 
βιωµατικής συµµετοχής στη µουσική εµπειρία και να διασφαλίζει την αλληλεπίδραση 
της µουσικής µε το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον των µαθητών. Η 
διδασκαλία ορίζεται ως αποτελεσµατική διαδικασία απόκτησης (µουσικών) γνώσεων 
όταν προσανατολίζεται στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών, 
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τον προσωπικό 
ρυθµό µάθησης και προάγει την ενεργητική συµµετοχή των µαθητών. Τα ερευνητικά 
αποτελέσµατα στο πεδίο της ενσώµατης µάθησης υπογραµµίζουν την 
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αποτελεσµατικότητά της στην καλύτερη οικειοποίηση της γνώσης, την καλλιέργεια 
της συνεργασίας, την ενεργοποίηση των µαθητών και την ενίσχυση της συµµετοχής 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τις θετικές επιδράσεις που φέρει στην 
επικοινωνία του µαθητικού συνόλου µε το εκπαιδευτικό προσωπικό (Bevilacqua, 
2016· Geeves, 2014· Leman, 2014). Η ενσώµατη µάθηση είναι βιωµατική, καθώς οι 
µαθητές προσλαµβάνουν τη γνώση µέσα από τη σωµατική εµπειρία. Με αυτόν τον 
τρόπο, οι µαθητές γίνονται και οι ίδιοι κατασκευαστές της γνώσης, καθώς 
συµµετέχουν σωµατικά, νοητικά και συναισθηµατικά στη διαδικασία της µάθησης 
και τον αναστοχασµό της. Ρόλος των εκπαιδευτικών είναι να δηµιουργήσουν ένα 
κατάλληλο περιβάλλον βιωµατικών εµπειριών, ως συντονιστές, να προτρέπουν την 
συνεργασία, τη δηµιουργικότητα και την πρωτοβουλία και να βοηθούν στον 
οργανωµένο αναστοχασµό. Η µουσική είναι ακρόαση, είναι δηµιουργία, είναι 
επιτέλεση, είναι αναπαράσταση. Μαθαίνεται µέσα από τη χρήση αντικειµένων, όπως 
είναι τα µουσικά όργανα ή άλλα ηχογόνα σώµατα, µέσα από τη δηµιουργία και 
παράσταση, µέσα από το παιχνίδι, όπου το σώµα και ο νους ενεργοποιούνται 
ισοδύναµα και βρίσκονται σε µία συνεχή αλληλεπίδραση (Thaut, 2014· Weinberger, 
1994).  

Αντίληψη Παλµού-Αισθησιοκινητικός Συγχρονισµός 

Η αντίληψη του παλµού και η ικανότητα συγχρονισµού στον παλµό είναι δύο 
διαφορετικές δεξιότητες που αξιολογούνται ξεχωριστά (Einarson, 2016· Tierney & 
Kraus, 2015).  

Αντίληψη Παλµού 
Η ικανότητα διάκρισης και αναγνώρισης του παλµού ενός µουσικού αποσπάσµατος ή 
ενός παλµικού σχήµατος και αν υπάρχει ή όχι συγχρονισµός (Silva, 2016).  

Αισθησιοκινητικός Συγχρονισµός  
Με τον όρο συγχρονισµός στον παλµό ή αισθησιοκινητικός συγχρονισµός ορίζεται η 
ικανότητα συντονισµού µίας παλµικής κίνησης µε ένα εξωµουσικό ερέθισµα ( Calling 
et. al., 2017).  

Το κινητικό σύστηµα αλληλεπιδρά, τόσο µε το ακουστικό όσο και µε το 
σωµατοαισθητικό σύστηµα (Foxe, 2000· Caetano, 2007). Οι εγκεφαλικές περιοχές 
που αντιστοιχούν στο ανθρώπινο κινητικό σύστηµα µπορεί να ενεργοποιηθούν ακόµη 
και σε απουσία οποιασδήποτε κίνησης, µόνο από την αίσθηση της ακοής και της 
αφής (Grahn, 2007· Hyde, 2009· Large, 2015). Το φάσµα των αισθησιοκινητικών 
δεξιοτήτων εξετάζεται είτε µε απλά ηχητικά παραδείγµατα, είτε µε πιο σύνθετα 
µουσικά αποσπάσµατα, µε διαφορετικές κινήσεις (συγχρονισµός µε µετρονόµο ή 
µουσική, συγχρονισµός άκρων, χτύπηµα χεριών, χτύπηµα δακτύλων). Ερευνητικά 
αποτελέσµατα δείχνουν ότι η αισθησιοκινητική ικανότητα από την ηλικία των 7 ετών 
πλησιάζει εκείνη των ενηλίκων (Repp, 2013). Παιδιά µικρότερων ηλικιών, έχουν την 
τάση να διατηρούν τον δικό τους σταθερό ρυθµό ή παλµό, ανεξάρτητα από το 
µουσικό ή ηχητικό δείγµα (Einarson, 2016· Repp, 2013· Tierney, 2013). Μία 
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επιπλέον σηµαντική παράµετρος είναι ότι δυσκολίες συγχρονισµού µπορεί να 
υποδηλώνουν άλλες µαθησιακές δυσκολίες. Ερευνητικά αποτελέσµατα επικυρώνουν 
ότι η ελλιπής ικανότητα συγχρονισµού σε ηχητικά ή µουσικά δείγµατα µπορεί να 
είναι δείκτης δυσκολιών σε γραµµατικό ή/και λεκτικό επίπεδο (Calling, 2016· 
Flaugnacco, 2014· Gordon, 2015· Huss, 2010· Overy, 2003· Tierney, 2013). Ως 
αποτέλεσµα, πλήθος ερευνών από άλλους επιστηµονικούς κλάδους (Ειδική Αγωγή, 
Εφαρµοσµένη Γλωσσολογία) να επικεντρώνεται στην έρευνα της συσχέτισης 
µουσικών και γλωσσικών δεξιοτήτων, και πώς η εντατικοποίηση της µουσικής 
ενασχόλησης µπορεί να βελτιώσει αντιληπτικές και αισθησιοκινητικές µη µουσικές 
δεξιότητες.  

Διδακτική προσέγγιση 

Η µουσική εµπειρία είναι από τη φύση της αισθησιοκινητική (Manning, 2014). Με τη 
διερεύνηση της αντίληψης του παλµού και του αισθησιοκινητικού συγχρονισµού 
µπορεί να δοµηθεί µία νέα διδακτική προσέγγιση. Η διαδικασία αντίληψης, 
κατανόησης και ενσωµάτωσης των ερεθισµάτων του περιβάλλοντος είναι 
χαρακτηριστική για κάθε παιδί. Η διδασκαλία πρέπει να διαµορφώνεται και να 
προσαρµόζεται στο επίπεδο της νοητικής κατάστασης των µαθητών, να είναι 
ενεργητική διαδικασία µεταξύ των παιδιών µε τον δάσκαλο, αλλά και των παιδιών 
µεταξύ τους (Hallam, 2010). Ο ρόλος της αισθησιοκινητικής αντίληψης είναι λοιπόν 
πρωταρχικός και αποκτά µεγαλύτερη σηµασία µε την υιοθέτηση των αρχών της 
ενσώµατης νόησης (Leman, 2014).  

Η διδακτική προσέγγιση υιοθετεί τις αρχές της ενσώµατης µάθησης. Στο 
πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε ως µία κιναισθητική, συλλογική, πολυτροπική διαδικασία, 
η οποία προϋποθέτει την ενεργοποίηση του σώµατος για τη µεταφορά ερεθισµάτων. 
Συνδέει την εµπειρία, την αίσθηση, την αντίληψη και την κίνηση, τοποθετώντας σε 
ένα κοινό πλαίσιο νοητικές και σωµατικές δράσεις. Έχει ως βασικό άξονα τον κύκλο 
της βιωµατικής µάθησης, όπου τα παιδιά βιώνουν ένα ερέθισµα, πειραµατίζονται και 
εφαρµόζουν προϋπάρχουσα γνώση, επεξεργάζονται την νέα πληροφορία, τη 
γενικεύουν, την αξιολογούν, και τέλος, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, την 
ανακαλούν και την ερµηνεύουν. Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας 
παραγωγής και ελέγχου ήχων µέσω της φωνής, του σώµατος και των οργάνων, την 
καλλιέργεια των ρυθµικών δεξιοτήτων, µε έµφαση στην αντίληψη του παλµού και  
των ρυθµικών σχηµάτων, καθώς και στην αισθητικοκινητική αντίληψή τους. Μέσω 
των µουσικών δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν, επιδιώκει παράλληλα να 
ενισχύσει την ικανότητα αναγνώρισης και διάκρισης ρυθµικών προτύπων, την 
ικανότητα αυτοσχεδιασµού, την αναπαραγωγή µουσικών σχηµάτων µέσω µίµησης 
και αποµνηµόνευσης, την µουσική ακρόαση και την εσωτερική ακοή (Geeves, 2014). 
Κάθε διδακτική ώρα οργανώνεται σε τέσσερα επίπεδα, καθώς ο χρόνος είναι 
περιορισµένος. Αρχικά γίνεται ένα ζέσταµα µε ασκήσεις body percussion σε 
συνδυασµό µε κάποιο γλωσσοδέτη ή λάχνισµα, ή ένα παιχνιδοτράγουδο. Ακολουθεί 
η ακρόαση ρυθµικών σχηµάτων, ώστε να ενεργοποιηθεί η ικανότητα διάκρισης και 
αναγνώρισης αυτών. Ανακαλούνται κάποιες γνώσεις από το προηγούµενο µάθηµα και 
τέλος παρουσιάζεται η νέα γνώση σε πολλαπλά επίπεδα (ακρόαση, αυτοσχεδιασµός, 

S3058th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Παπαδόγιαννη-Κουραντή & Αναγνωστοπούλου

κίνηση). Ο αναστοχασµός της µουσικής εµπειρίας πραγµατοποιείται στο τέλος των 
δραστηριοτήτων. 

Ακουστοαπτική εµπειρία  

Για την ενεργοποίηση της αφής σχεδιάστηκε και θα χρησιµοποιηθεί µία δοµή 
µουσικού πατώµατος (Miura, 2005). Αποτελείται από ένα σύνολο ξύλινων 
επιφανειών, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν και ως καθίσµατα από τα παιδιά, 
καθώς απέχουν από το δάπεδο στηριζόµενα σε βάσεις. Κάτω από κάθε ξύλινη 
επιφάνεια ενσωµατώνεται µία συσκευή που µεταφέρει τη µουσική ως δόνηση. Οι 
συσκευές αυτές λειτουργούν µε πηνία που πάλλονται ανάλογα µε την συχνότητα που 
λαµβάνουν, µε µέγιστη απόκριση µεταξύ 5 έως 100 Hz. Οι µαθητές, µπορούν να 
κινούνται, να στέκονται και να κάθονται στο µουσικό πάτωµα, ακούγοντας τα 
µουσικά ερεθίσµατα από ηχεία, ενώ ταυτόχρονα αισθάνονται τον παλµό. Η 
επεξεργασία των ηχητικών δειγµάτων γίνεται είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια της 
διδακτικής ώρας µε ανοιχτά λογισµικά (Reaper, Pure Data). Για κάθε µουσικό δείγµα 
που χρησιµοποιείται, δηµιουργείται ένα αντίστοιχο παλµικό σχήµα. 

Μεθοδολογία 

Η προτεινόµενη έρευνα είναι πειραµατική και βασίζει τον σχεδιασµό της στην 
εµπειρική έρευνα. Για τη διεξαγωγή της ορίζονται τέσσερα ακουστικά τεστ ποσοτικής 
αξιολόγησης µουσικών δεξιοτήτων, καθώς και δύο περίοδοι µουσικής εκπαίδευσης. 
Η εµπειρική προσέγγιση ακολουθεί τον παρακάτω πειραµατικό σχεδιασµό: τέσσερις 
οµάδες µε αρχική µέτρηση, όπου δύο είναι οµάδες ελέγχου και οι υπόλοιπες δύο είναι 
πειραµατικές οµάδες. Η κατανοµή των τµηµάτων σε πειραµατικές οµάδες ή οµάδες 
ελέγχου γίνεται τυχαία. Με τη µέθοδο αυτή Two group-Control group design, 
ελέγχεται αν η απόδοση της πειραµατικής οµάδας άλλαξε και ταυτόχρονα αν η 
απόδοση της οµάδας ελέγχου άλλαξε. Επιπλέον αν υπάρχει διαφορά στην τελική 
µέτρηση ανάµεσα στην πειραµατική οµάδα και την οµάδα ελέγχου. Ως ανεξάρτητες 
µεταβλητές ορίζονται η παρέµβαση µε την πρόσθετη απτική ανατροφοδότηση και η 
διδακτική προσέγγιση. Εξαρτηµένες µεταβλητές είναι οι επιδόσεις των µαθητών στα 
επικυρωµένα τεστ µουσικών δεξιοτήτων, τα οποία τα ολοκληρώνουν πριν, κατά τη 
διάρκεια και στο τέλος της ερευνητικής παρέµβασης. Όλοι οι µαθητές θα 
αξιολογηθούν µε τις ίδιες δοκιµασίες: δύο αρχικά τεστ, ένα ενδιάµεσα και ένα τελικό 
τεστ. Η έρευνα απευθύνεται στην ηλικιακή οµάδα των 8 έως 10 ετών. 

Αξιολόγηση  

Οι δυσκολίες στην εύρεση ενός κατάλληλου εργαλείου αξιολόγησης της µουσικής 
αντίληψης είναι σηµαντικές και υπογραµµίζουν την αδυναµία ενός αντικειµενικού 
προσδιορισµού της (Carson, 1998· Law, 2015). Ο σχεδιασµός κάθε εργαλείου είναι 
άµεσα συνδεδεµένος µε τις θεωρητικές απόψεις και τους ερευνητικούς στόχους των 
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δηµιουργών του, οδηγώντας σε µία πληθώρα διαφορετικών προσεγγίσεων. Τα 
κριτήρια που ορίζονται για την επιλογή της αξιολόγησης της προτεινόµενης 
παρέµβασης είναι η ηλικιακή καταλληλότητα, η πιστοποίηση της αξιοπιστίας και 
εγκυρότητας, η ανεξαρτησία από πολιτισµικούς παράγοντες και η συµπερίληψη όλων 
των µαθητών ανεξάρτητα από τη µουσική τους εµπειρία (Dalla Bella, 2017). Οι 
δοκιµασίες που προτείνονται είναι δύο και επιλέχθηκαν λόγω της επικυρωµένης 
αξιοπιστίας τους και εγκυρότητας των αποτελεσµάτων που προκύπτουν.  

Αρχικά, όλα τα παιδιά αξιολογούνται µε τη δοκιµασία Montreal Battery for 
Evaluation of Musical Abilities (MBEMA). Πρόκειται για ένα σύνολο ηχητικών 
παραδειγµάτων που είναι κατάλληλα, έγκυρα και αξιόπιστα για τη διερεύνηση και 
ταυτοποίηση διαταραχών στην επεξεργασία διαφορετικών µουσικών γνωρισµάτων. 
Το 2013 η οµάδα εισήγαγε την ολοκληρωµένη τράπεζα µουσικών παραδειγµάτων 
MBEMA για ανήλικους που εξετάστηκε και τελικά υιοθετήθηκε από την 
επιστηµονική κοινότητα ως εργαλείο αξιόπιστο και έγκυρο για την αξιολόγηση 
µουσικών δεξιοτήτων σε παιδιά (Peretz, 2013). Είναι µία µέθοδος αναγκαστικής 
επιλογής που αποτελείται από πέντε κατηγορίες: ρυθµός, µελωδική καµπύλη, 
διάστηµα, κλίµακα και µνήµη. Στις τέσσερις πρώτες κατηγορίες τα παιδιά ακούν 
είκοσι σύντοµα µουσικά ζεύγη µελωδιών. Οι δύο µελωδίες µπορεί να είναι απολύτως 
ίδιες ή να διαφέρουν και τα παιδιά πρέπει να αξιολογήσουν το κάθε ζεύγος, 
απαντώντας µε “ΙΔΙΟ” ή “ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ” αναλόγως. Στην πέµπτη κατηγορία 
(µνήµη) τα παιδιά ακούν είκοσι µελωδίες και πρέπει να απαντήσουν αν τις έχουν ήδη 
ακούσει στις προηγούµενες δοκιµασίες ή όχι (“ΝΑΙ” ή “ΟΧΙ”). Η συνολική διάρκεια 
δεν ξεπερνά τα 45 λεπτά.  

Για την αξιολόγηση της αντίληψης του παλµού και του αισθησιοκινητικού 
συγχρονισµού επιλέχθηκε η δοκιµασία complex Beat Alignment Test (cBATT) 
(Einarson, 2016). Το cBATT εξετάζει ξεχωριστά τις δύο δεξιότητες, µε ποικιλία 
µουσικών παραδειγµάτων που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά µουσικά είδη, 
απλούς και σύνθετους ρυθµούς. Το αντιληπτικό µέρος διαρκεί περίπου 45 λεπτά και 
εξετάζει την αντίληψη του παλµού σε σύντοµα µουσικά αποσπάσµατα. Τα 
αποσπάσµατα συνοδεύονται από έναν παλµό, είτε συγχρονισµένα, είτε ασύγχρονα. 
Οι µαθητές ακούν τα αποσπάσµατα µία φορά και πρέπει να αποκριθούν µε “ΝΑΙ/
ΟΧΙ”, αν ο παλµός είναι συγχρονισµένος µε τον παλµό της µελωδίας. Το δεύτερο 
µέρος εξετάζει την ικανότητα συγχρονισµού στον παλµό σε δύο διαφορετικές 
καταστάσεις: µουσικό απόσπασµα και µετρονόµο. Αποτελείται από τρία στάδια, τα 
οποία ολοκληρώνονται από κάθε µαθητή ατοµικά. Αρχικά, τα παιδιά χτυπούν σε ένα 
ηλεκτρονικό τύµπανο για 30 δευτερόλεπτα, µε την οδηγία να κρατήσουν όσο 
µπορούν σταθερό έναν παλµό της επιλογής τους. Ακολούθως, ακούν τρεις 
διαφορετικές ταχύτητες (γρήγορο, αργό, µέτριο) από µετρονόµο και πρέπει να 
συγχρονίσουν το χτύπηµά τους. Στο τελευταίο στάδιο ακούν δύο φορές, δύο σύντοµα 
αποσπάσµατα, ένα σε απλό και ένα σε σύνθετο µέτρο από το πρώτο µέρος και πρέπει 
να τα συνοδεύσουν µε τον παλµό που θεωρούν ότι ταιριάζει. Το αισθησιοκινητικό 
µέρος διαρκεί συνολικά 15 λεπτά. 
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Επίλογος 

Βασικός σκοπός της προσέγγισης είναι η µελέτη πιθανών επιδράσεων την 
ταυτόχρονης παρουσίασης απτικών ερεθισµάτων και ακουστικού σήµατος, στην 
αντίληψη του παλµού, καθώς και στην ικανότητα συγχρονισµού στον παλµό. Η 
προβληµατική που προκύπτει και διατυπώνεται αφορά τη διερεύνηση του τρόπου µε 
τον οποίο οι συγκεκριµένες µουσικές δεξιότητες επηρεάζονται από την ταυτόχρονη 
εµπειρία µέσω της αφής. Στόχος είναι, σκιαγραφόντας κάποιες βασικές διαστάσεις 
του ρόλου της απτικής ανατροφοδότησης, να διερευνήσει τα πιθανά οφέλη µίας 
εναλλακτικής διδακτικής προσέγγισης της µουσικής στην σχολική τάξη. Βασική 
επιδίωξη είναι η προσπάθεια να αξιολογήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν 
αντιληπτικές διαδικασίες και κιναισθητικές δεξιότητες, φιλοδοξώντας να καλύψει 
κάποια σηµαντικά επιστηµονικά κενά και να παραδώσει χρήσιµη πληροφόρηση στο 
πεδίο των αισθητηριακών αλληλεπιδράσεων και της µουσικής παιδαγωγικής. 
Αποτελεί µία προσπάθεια οικοδόµησης µίας διαφορετικής παιδαγωγικής 
προσέγγισης, που η συµβολή της είναι διπλή: να ενισχύσει την υπάρχουσα 
βιβλιογραφία µε την παρουσίαση και ανάλυση των εµπειρικών αποτελεσµάτων. 
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