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Αφορµή της ανάδυσης και της στοχευµένης διερεύνησης της αποτελεσµατικότητας της 
µεθοδολογικής προσέγγισής της παρούσας έρευνας δράσης, σε µια προσπάθεια αναγωγής της 
διδακτικής πράξης σε θεωρία, ήταν κάποια αναστοχαστικά κείµενα. Παρουσιάζεται µία µελέτη 
περίπτωσης που αφορά την διδασκαλία µουσικού οργάνου σε µαθητή µε δυσλεξία. Παράλληλα 
µε άλλες µεθόδους εκµάθησης της µουσικής ανάγνωσης, χρησιµοποιήθηκε και η βιντεοσκόπηση 
ως ένα πολύ-αισθητηριακό εργαλείο. Δόθηκε η δυνατότητα στον µαθητή, να έχει µια ζωντανή 
µετάφραση των καταγεγραµµένων συµβόλων της παρτιτούρας, προσφέροντας µια ποικιλία 
αισθητηριακών και η επαφή µε τις στιγµές της προφορικής µετάδοσης του µαθήµατος 
οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµήσει. Στη µέθοδο αυτή δόθηκε η ονοµασία Ρεαλιστική 
Παρτιτούρα (Realistic Music Score) και είχε αποτελέσµατα στην οπτική και στην ακουστική 
ικανότητα. Η µέθοδος καταδεικνύει τη σηµασία της αναθεώρησης των τρόπων διδασκαλίας, 
αναζητώντας τον ιδανικό τρόπο για τον εκάστοτε µαθητή, ώστε η εκµάθηση να γίνεται µε 
ευχάριστο και αποτελεσµατικό τρόπο. 

Λέξεις κλειδιά: διδακτική µουσικής, µαθησιακές δυσκολίες, εναλλακτική παρτιτούρα, 
ρεαλιστική παρτιτούρα, βίντεο, µουσική ανάγνωση. 
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The occasion for the emergence and the targeted investigation of the effectiveness of the 
methodological approach of this action research, in an effort to render teaching practice into 
theory, was the use of reflective texts. A case study on the teaching of a musical instrument to 
a student with dyslexia is presented. Along with contemporary methods of learning to read 
music, videography was also used as a truly multi-sensory tool. The student was given the 
opportunity to have a live translation of the musical symbols on the score, offering a range of 
sensory inputs and providing a record of the oral transmission of the lesson, accessible at any 
time. This method was called the Realistic Music Score and had results in visual and acoustic 
capabilities. The method demonstrates the importance of revising teaching methods, looking 
for the ideal way for each student to learn in a pleasant and effective way. 

Keywords: music teaching, learning difficulties, alternative music score, realistic music 
score, video, music reading 

Σκαµνέλος, Μ., & Πανταζή, Ε. (2019). Ρεαλιστική παρτιτούρα: Ένας εναλλακτικός τρόπος 
διδασκαλίας της µουσικής σε δυσλεκτικό µαθητή. Μελέτη περίπτωσης. Στο Θ. Ράπτης & Δ. Κόνιαρη 

(Επιµ.), Μουσική Εκπαίδευση και Κοινωνία: νέες προκλήσεις, νέοι προσανατολισµοί. Πρακτικά 8ου 
Συνεδρίου της Ε.Ε.Μ.Ε. (σσ. 397–407). Θεσσαλονίκη: Ε.Ε.Μ.Ε.

mailto:skamnelosmarios@yahoo.gr
mailto:artounab@hotmail.com
mailto:skamnelosmarios@yahoo.gr
mailto:artounab@hotmail.com


Oral presentation - Εισηγήσεις Σκαµνέλος & Πανταζή

Στο πρώτο µέρος του άρθρου γίνεται µια απόπειρα παρουσίασης της µεθοδολογικής 
διαδικασίας της αυτοβιογραφικής-αναστοχαστικής αφήγησης ως εργαλείου ανάδυσης, 
συνειδητοποίησης και άρθρωσης των διδακτικών πρακτικών του ερευνητή Μάριου 
Σκαµνέλου και στην επιλογή του ερευνητικού του θέµατος Στο δεύτερο µέρος 
παρουσιάζεται η µεθοδολογική προσέγγιση της «ρεαλιστικής παρτιτούρας». 

Πρώτο µέρος 

Η διερεύνηση των παιδαγωγικών θεωριών και πρακτικών του, µέσω 2 
αναστοχαστικών κειµένων µε αφηγηµατική δοµή, που γράφτηκαν για το µάθηµα της 
αναστοχαστικής προσέγγισης της διδασκαλίας στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού 
προγράµµατος του Μουσικού Τµήµατος του Ιόνιου Πανεπιστηµίου, του οποίου 
υπήρξα διδάσκουσα, κατέδειξε την εξέλιξη του ερευνητή Μάριου Σκαµνέλου, από τη 
µαθητεία στην ανάπτυξη προσωπικού τρόπου διδασκαλίας και στην υιοθέτηση της 
καινοτόµου προσέγγισης της ρεαλιστικής παρτιτούρας. 

Η βιωµατική-βιογραφική, προσέγγιση συµβάλλει στη συνειδητοποίηση της 
προσωπικής βιογραφίας των εκπαιδευτικών: των πρώτων βιωµάτων τους ως µαθητών 
και της επίδρασής τους στη µετέπειτα διδακτική πορεία τους. H αφήγηση τοποθετεί 
το άτοµο ταυτόχρονα στον ρόλο του συγγραφέα και του αναγνώστη (Ricour,1994) 
και λειτουργεί ως µέσο νοηµατοδότησης, επιτρέποντας την κριτική εξέταση, την 
επανατοποθέτηση και, πιθανά, την αλλαγή. Όπως επισηµαίνουν οι Ritchie και 
Wilson, οι εκπαιδευτικοί αρθρώνουν πιο συνειδητά τις διδακτικές πρακτικές τους 
όταν ανασυνθέτουν τις προσωπικές  εµπειρίες τους (Ritchie & Wilson,2000).  

Η αναβίωση της σχέσης µε τους διδάσκοντες, του ρόλου τους στη µαθησιακή 
διαδικασία και της συνεισφοράς τους ή µη στο τελικό προϊόν της µάθησής, βοηθά:  

• στην επανεξέταση των παραδοχών και γενικεύσεων 
• τον διαχωρισµό των διδακτικών διαδικασιών ως αυτονόητες 
• τον συνειδητό επαναπροσδιορισµό του ρόλου και των προσωπικών διδακτικών 
επιλογών τους, στην πιθανή προσωπική και επαγγελµατική χειραφέτηση 

• και πιστοποιεί τις διαδικασίες µε τις οποίες προκύπτει και επιτελείται η 
διδακτική αλλαγή και βοηθά στην κατανόησή της (Pantazi, 2010). 

Πρώτο Κείµενο 
Στο πρώτο αναστοχαστικό κείµενο του Μ. Σκαµνέλου παρουσιάζονται οι πρώτες 
αρνητικές µαθησιακές του εµπειρίες και στη συνέχεια, η ανάδειξη των δυνατοτήτων 
του και η χρήση τους, µέσα από την συνειδητή ανάληψη του ρόλου του δασκάλου 
µουσικής.   

Πρώτος κύκλος: Η ανεπάρκεια στην ανίχνευση των µαθησιακών αναγκών και 
η έλλειψη κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης από τους διδάσκοντες, τον οδήγησαν 
σε αισθήµατα αποτυχίας και «ακύρωσης» της µαθησιακής του προσπάθειας:  

«Πόσο δυσκολεύτηκα στα παιδικά µου χρόνια όταν ξεκίνησα να µαθαίνω 
µουσική. Δυσκολευόµουν να καταλάβω… Τα µάτια µου, δε, πάνω στη παρτιτούρα 
ήταν µια σκέτη απελπισία! Ένιωθα ότι ήµουν χαζός. Θυµάµαι την απογοήτευση που 
ένιωσα όταν συνειδητοποίησα ότι η µουσική έγινε για µένα εφιάλτης!» 
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«Θυµάµαι ακόµη πως κάθε Παρασκευή 19:00-20:00 που είχα θεωρία είχα 
πυρετό!» 

Η σωµατοποίηση του φόβου της αποτυχίας ενισχύθηκε από την έλλειψη 
ευαισθησίας της δασκάλας του και των εξωτερικών και εσωτερικών κίνητρων, που 
είναι απαραίτητα για την ενεργοποίηση των  µαθησιακών διαδικασιών: «Η δασκάλα 
της θεωρίας θυµάµαι να µε εκφοβίζει ότι στο τέλος της χρονιάς θα κοπώ στις 
εξετάσεις». 

«Απλά µάθαινα να παίζω όχι επειδή διάβαζα τη παρτιτούρα αλλά γιατί άκουγα 
πώς το έπαιζε και το έβγαζα έτσι». Ο ίδιος άρχισε να συνειδητοποιεί την ακουστική 
έναντι της οπτικής του δυνατότητας και τη χρήση της ως µαθησιακής στρατηγικής. 

Δεύτερος κύκλος εξέλιξης: Μια προσωπική επιλογή δίνει την ευκαιρία για την 
ανάδειξη ικανοτήτων και την ενεργοποίηση των εσωτερικών κινήτρων. Η «χαλαρή» 
εµπλοκή του Μάριου µε ένα καινούριο µέσο, η ανάγκη της προσωπικής ανακάλυψης 
τον οδηγούν σε ένα δρόµο ενεργούς µάθησης. Η συµµετοχή του στην οικοδόµηση 
της γνώσης ενδυναµώνει την πεποίθηση στις δυνατότητές του και αυτό τον οδηγεί σε 
περισσότερο στοχευµένες και συνειδητές κινήσεις στον προσδιορισµό και την 
υλοποίηση των νέων µαθησιακών του στόχων: 

«Κατά τη διάρκεια των σπουδών αποφασίζω χαλαρά να ξεκινήσω µαθήµατα 
ακορντεόν. Αισθάνθηκα ότι το όργανο κούµπωσε στο σώµα µου». 

«Ανακάλυπτα πράγµατα και ένιωθα χαρούµενος που έβρισκα λύσεις. Ήταν η 
περίοδος που κατάλαβα την αρµονία που είχα µάθει πριν χρόνια και πώς µπορώ να τη 
χρησιµοποιήσω στη λαϊκή µουσική.» 

Η αυτοπεποίθηση που αποκτά συνοδεύεται από την πρόθεση να συνεισφέρει, 
µε τη νέα του κατανόηση, στην ενίσχυση του µαθησιακού αποτελέσµατος των νέων 
ανθρώπων. Ένας νέος κύκλος εξέλιξης ξεκινά, µέσα από την ανάληψη του ρόλου του 
δασκάλου µουσικής: 

«Σε αυτή τη φάση η νέα ανάγκη που είχα επιπλέον ήταν στο πώς να µεταφέρω 
αυτά τα λίγα που ξέρω.» «Είχα την ανάγκη να σώσω τα παιδιά από αυτό που 
πέρασα.» Η αναβίωση της αρχικής δυσκολίας στην οπτική ανάγνωση της 
παρτιτούρας και στην κατανόηση της θεωρίας της µουσικής βοήθησε  στην εµπλοκή 
του µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν κατά τη µαθησιακή διαδικασία,  στη 
συναισθηµατική και προσωπική επένδυση στην «πράξη» της διδασκαλίας. 

Δεύτερο Κείµενο  
Στο δεύτερο αναστοχαστικό κείµενο αναπτύσσεται η προσωπική παιδαγωγική 
φιλοσοφία και παιδαγωγική προσέγγισή του και η ανάπτυξη του διδακτικού του 
τρόπου: 

«Ο καθένας µας παλεύει µε τις αδυναµίες του. Όλοι µας µπορούµε να γίνουµε 
µουσικοί! Το αν κάποιος φτάσει ένα σκαλί πιο πάνω από τον άλλο δεν έχει σηµασία». 

«Η µεγαλύτερη πρόκληση είναι να βοηθώ κάποιον να µάθει να παίζει 
ακορντεόν ενώ ο ίδιος πιστεύει ότι δεν µπορεί». 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του διδακτικού του τρόπου, προτεραιότητα έχει η 
ικανοποίηση των αναγκών και των στόχων που θέτουν οι µαθητές, µέσω της 
ενσυναίσθησης και η προσαρµογής της διδασκαλίας σε αυτές: «Σε κάθε µαθητή µου 
στέκοµαι απέναντί του και προσπαθώ να µπω στο µυαλό του, να καταλάβω µε ποιον 
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τρόπο αντιλαµβάνεται και τι στόχους έχει» και ακολουθεί η «προσαρµογή του 
µαθήµατος στο τρόπο που αντιλαµβάνεται ο µαθητής καλύτερα». Αυτή η 
προσαρµογή επιτυγχάνεται µέσω του αναστοχασµού, της αποτίµησης, του έλεγχου 
των αποτελεσµάτων και την ανάπτυξη καταλληλότερων µεθόδων: «Σκέφτηκα ότι 
ίσως µπορεί να αντιλαµβάνεται καλύτερα µια παρτιτούρα η οποία δεν είναι γραµµένη 
σε χαρτί, αλλά βιντεοσκοπηµένη. Να το χαρακτηρίσουµε σαν ρεαλιστική παρτιτούρα; 
Τα αποτελέσµατα του µε αυτή τη µέθοδο τον εκσφενδόνισαν δεξιοτεχνικά και αυτό 
το δηλώνουν οι πολύ υψηλές επιδόσεις του...». 

«Αφού τα αποτελέσµατα υπήρξαν θετικά … οι επόµενες παρόµοιες 
περιπτώσεις αντιµετωπίστηκαν µε τον ίδιο τρόπο» 

«Αυτά είναι προσωπικές παρατηρήσεις σε βάθος χρόνου, χωρίς να έχω κάνει 
επίσηµη έρευνα. Με αφορµή το συγκεκριµένο αναστοχαστικό, αποφάσισα να 
ξεκινήσω αυτή την έρευνα.» 

Κι έτσι οδηγούµαστε στην ανάληψη της υλοποίησης της συγκεκριµένης 
έρευνας από τον Μάριο Σκαµνέλο. Το αναστοχαστικό κείµενο συνετέλεσε στην 
ανάδυση της αποτελεσµατικότητας της µεθοδολογικής του προσέγγισής, µέσω της 
έρευνας δράσης σε µια προσπάθεια αναγωγής της πράξης σε θεωρία. 

Ευσταθία Πανταζή 

Δεύτερο µέρος  

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο, και αποτελεί µέρος µιας ευρύτερης 
έρευνας που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωµατικής µου εργασίας. 
Επιλέγεται να παρουσιαστεί µια µελέτη περίπτωσης (case study), που σχετίζεται µε 
διδασκαλία µουσικού οργάνου σε δυσλεκτικό µαθητή. Ο ερευνητής που µελετά µια 
περίπτωση επενδύει χρόνο ώστε να βρει λύση γι’ αυτή. Οι λέξεις «εµπειρική» και 
«στρατηγική», αποτελούν στοιχεία της ταυτότητας της µεθόδου (Robson, 2010). Η 
έρευνα της µελέτης περίπτωσης που παρουσιάζεται σε αυτό το άρθρο έχει ποιοτικό 
χαρακτήρα και µεθοδολογικά στηρίχθηκε στην Έρευνα Δράσης. 

Ο εκπαιδευτικός, ο οποίος ταυτόχρονα είναι και ερευνητής (Elliott, 1994), 
παρεµβαίνει µε σκοπό τη λύση ενός προβλήµατος ή τη βελτίωση µιας κατάστασης 
(Cohen & Manion, 2000). Η Έρευνα Δράσης, λειτουργώντας διαρκώς µέσα σε έναν 
κύκλο ανατροφοδότησης (feedback) (McNiff, 2017), αναθεωρεί την τρέχουσα 
πρακτική και προσδιορίζει µια νέα. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει θετική 
απόκριση της νέας πρακτικής, που θα προκύψει µέσα από την άµεση παρατήρηση, ο 
εκπαιδευτικός θα προτείνει µια νέα εναλλακτική πρακτική (Βassey, 1998).  

Τα µεθοδολογικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν για τη συλλογή 
δεδοµένων, ήταν η συνέντευξη, η παρατήρηση και το ηµερολόγιο. Στην πρώτη επαφή 
µε τον µαθητή πραγµατοποιήθηκε ηµιδοµηµένη συνέντευξη µε σκοπό τη συλλογή 
δεδοµένων για τις µουσικές του εµπειρίες. Η επιβεβαίωση των στοιχείων της 
συνέντευξης, καθώς και η αναζήτηση νέων, προέκυπταν µέσω µη δοµηµένης 
παρατήρησης (Bell, 2007) και καταγράφονταν σε  ηµερολόγιο που διατηρούνταν σε 
κάθε συνάντηση µε τον µαθητή. Τα στοιχεία αναλύονταν περιοδικά, µε σκοπό την 
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αξιολόγηση της εξέλιξης του µαθητή, µε απώτερο στόχο την αναζήτηση του ιδανικού 
τρόπου διδασκαλίας του. 

Μελέτη περίπτωσης 
Ο µαθητής (18 ετών) της περίπτωσης που παρουσιάζεται, εισήχθη σε σχολή (δεν 
αποτελεί τον χώρο που εργάζοµαι) µε σκοπό να διδαχθεί λαϊκή & παραδοσιακή 
µουσική, στο µουσικό όργανο ακορντεόν. Με προσέγγισε µε σκοπό να τον βοηθήσω, 
καθώς δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες της σχολής. Συζητώντας µε µορφή 
ηµιδοµηµένης συνέντευξης, δήλωσε πως το µουσικό του επίπεδο ήταν χαµηλό, 
παρόλο που προσπαθούσε να µάθει µουσική από την παιδική του ηλικία. Η κύρια 
δυσκολία που αντιµετώπιζε στη σχολή ήταν στην ανάγνωση της µουσικής 
σηµειογραφίας. Πράγµατι κάποιοι εκπαιδευτικοί της µουσικής δεν αναζητούν 
τρόπους κατανόησης αποκωδικοποίησης των συµβόλων µιας παρτιτούρας (Sloboda, 
2005).  

Η κλασική µουσική σηµειογραφία είναι ένα εξαιρετικά ανεπτυγµένο σύστηµα 
και µπορεί να παρέχει ακριβή στοιχεία και αδιαµφισβήτητα (Sloboda, 2005). 
Εξυπηρετεί τη µνήµη, είτε µακροπρόθεσµα, καθώς τα γραπτά διατηρούνται στο 
χρόνο και µπορούν να µεταδοθούν από γενιά σε γενιά, είτε βραχυπρόθεσµα, 
υπενθυµίζοντάς µας µια µελωδία µε την οποία είχαµε ασχοληθεί πρόσφατα. Στον 
εκπαιδευτικό κλάδο αποτελεί έναν τρόπο αποτύπωσης της ύλης του µαθήµατος. Οι 
ερευνητές του 20ου αιώνα θεωρούν παράδοξο να διδάσκεται η µουσική, αποκλειστικά 
µέσω γραπτών συµβόλων και να απουσιάζει η ακρόαση (Suzuki, 1983· Gordon, 
2003·Sloboda, 2005· Odam, 1995). 

Η σχολή που φοιτούσε ο µαθητής της περίπτωσης, δεν βασιζόταν µόνο στη 
µετάδοση µέσω της σηµειογραφίας, αλλά και µέσω της προφορικότητας. Ο µαθητής 
αντιµετώπιζε δυσκολίες και σε αυτόν τρόπο, καθώς όπως µου ανέφερε δεν ήταν 
εξοικειωµένος µε κάτι τέτοιο. 

Από τις πρώτες επαφές των µαθηµάτων µας, έγινε αντιληπτή η δυσκολία του 
στην ανάγνωση της παρτιτούρας, που αρχικά το απέδωσα στις γνωσιολογικές 
ελλείψεις του στην κατανόηση του γραπτού κώδικα της µουσικής. Συνεπώς, η πρώτη 
δράση που πραγµατοποιήθηκε ήταν εκµάθηση της µουσικής ανάγνωσης. 

Ανάγνωση φθόγγων της παρτιτούρας 
Η πιο συνηθισµένη τακτική που έχει χρησιµοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς των 
ωδείων στην εκµάθηση των νοτών του πενταγράµµου σε κλειδί Σολ, είναι η 
αποστήθισή τους στις γραµµές (Μι-Σολ-Σι-Ρε-Φα) και των νοτών που βρίσκονται 
ενδιάµεσα από τις γραµµές (Φα-Λα-Ντο-Μι). Σε πρώτο στάδιο, αυτή η τεχνική 
µπορεί είναι αποτελεσµατική, ιδιαίτερα γι’ αυτούς που αποµνηµονεύουν µε ευκολία 
(Φυτίκα, 2009). Ωστόσο, είναι αρκετά περιοριστική τεχνική, διότι µε αυτόν τον 
τρόπο ο µαθητής αποµνηµονεύει µόνο τα ύψη των νοτών που είναι τοποθετηµένα 
πάνω στο πεντάγραµµο σε κλειδί Σολ και δεν προωθείται η λογική της σειράς των 
νοτών στη σκάλα του τονικού φάσµατος.  

Στο Παράδειγµα 1 διακρίνεται µια σειρά πέντε νοτών µε καθοδική πορεία. 
Στην συνέχεια, η πορεία αλλάζει κατεύθυνση προς τα πάνω κατά δυο νότες. Για 
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διευκόλυνση της ανάγνωσης αρκεί να αναγνωρίσουµε µόνο το τονικό ύψος της 
πρώτης και να ακολουθήσουµε τη διαστηµατική πορεία (βλ. Σχήµα 1). 

 

Σχήµα 1: Διαστηµατική προσέγγιση  
(Alfred’s Basic Piano Library, Βιβλίο Ρεσιτάλ-Επίπεδο 1Α: 15) 

Ανάγνωση του ρυθµού 
Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε σχετικά µε τις διάρκειες των νοτών και την 
κατανόηση της ρυθµικής κανονικότητας, ήταν ο συνδυασµός ποιητικής και 
αριθµητικής µεθόδου (Φυτίκα, 2009). Πιο συγκεκριµένα σε ρυθµούς έως και τέσσερις 
χρόνους δινόταν η εξής οδηγία: Η κάθε δισύλλαβη λέξη των αριθµών ισούται µε ένα 
τέταρτο (στη λέξη «τέσσερα» κόβαµε τη συλλαβή -ρα) και η κάθε συλλαβή µε ένα 
όγδοο, έτσι γίνεται κατανοητό ότι εφόσον οι δυο συλλαβές αποτελούν µια λέξη, τότε 
το ένα τέταρτο είναι ίσο µε δύο όγδοα. Επιπροσθέτως η χρήση της λέξης «τέκετεκε», 
διευκόλυνε τον µαθητή να αντιληφθεί τις τέσσερις νότες σε ένα χτύπο του τετάρτου 
(δέκατα έκτα) (βλ. Σχήµα 2). Να σηµειωθεί πως οτιδήποτε αναλύαµε σε θεωρητικό 
επίπεδο, ακολουθούσε σχετική ακρόαση (Odam, 1995).   

 
Σχήµα 2: Παράδειγµα ανάγνωσης ρυθµού 4/4 

Στην περίπτωση µεικτού ρυθµού, προσθέταµε στη λέξη που βρισκόταν στο µέρος του 
µέτρου όπου ο αριθµητής του κλάσµατος του ρυθµού ήταν 3 (πχ.3/8), την συλλαβή 
«και» (βλ. Σχήµα 3). 

Σχήµα 3: Ανάγνωση ρυθµού σε 7/8. 

O4028th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018



Oral presentation - Εισηγήσεις Σκαµνέλος & Πανταζή

Αποτελέσµατα πρώτης δράσης  

Ύστερα από περίπου 4 µήνες από την έναρξη των µαθηµάτων έδειχνε να κατανοεί 
από θεωρητικής άποψης τη µουσική σηµειογραφία. Ωστόσο, η απόδοση µιας 
παρτιτούρας στο µουσικό όργανο πραγµατοποιούνταν µε ιδιαίτερη δυσκολία. Για να 
εντοπιστούν οι λόγοι αυτής της αρνητικής εξέλιξης, αξιολογήθηκαν τα στοιχεία του 
ηµερολογίου που διατηρούνταν σε κάθε µάθηµα, που προέκυπταν µέσω της µη 
δοµηµένης παρατήρησης στον µαθητή. Έγινε αντιληπτή η δυσκολία του να εστιάσει 
την προσοχή του στο χαρτί, καθώς συχνά έχανε την σειρά του πενταγράµµου. Επίσης, 
αρκετές φορές ρωτούσε ποιο από τα δύο πεντάγραµµα (κλειδί Σολ-Φα) αντιστοιχεί 
στο κάθε χέρι. Έτσι, για να µην µπερδεύεται, χρησιµοποιούσαµε επιπλέον 
διευκρινιστικές σηµειώσεις πάνω στην παρτιτούρα. Αυτά τα στοιχεία ήταν αρκετά 
για να υπάρξει υποψία µαθησιακής δυσκολίας στην αναγνωστική ικανότητα.  

Πράγµατι, ο µαθητής είχε διαγνωσµένη δυσλεξία µε διαταραχή στην 
ανάγνωση από τη παιδική του ηλικία, για την οποία µέχρι τότε δεν µε είχε 
ενηµερώσει. Ένα επιπλέον στοιχείο που προέκυψε από την παρατήρηση σε αυτή τη 
φάση, είναι ότι ο µαθητής ήταν προσκολληµένος στην προσπάθεια αποµνηµόνευσης 
της ύλης κατά τη διάρκεια της προφορικής παράδοσης, ώστε να µη χρειάζεται να 
αποκωδικοποιήσει την παρτιτούρα στο σπίτι, καθώς η διαδικασία της ανάγνωσης 
ήταν µια απωθητική διαδικασία γι’ αυτόν. Εάν κατάφερνε να αποµνηµονεύσει τη 
µελωδία, τότε πραγµατοποιούσε εξάσκηση στο σπίτι για να βελτιώσει το εκτελεστικό 
επίπεδο. Φυσικά, αυτός ο τρόπος που αυθόρµητα εφάρµοσε ο µαθητής δεν ήταν 
ιδανικός για να χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά, καθώς στηριζόταν στη βραχυπρόθεσµη 
µνήµη, η οποία, αν χανόταν, ο µαθητής θα αδυνατούσε να εξασκηθεί, καθώς η ύλη 
δεν ήταν αποτυπωµένη πουθενά.  

Συνεπώς, η αναθεώρηση της τρέχουσας πρακτικής (McNiff, 2017) και η 
αναζήτηση εναλλακτικού τρόπου διδασκαλίας αποτελούσε µονόδροµο στην έρευνα. 
Για να προκύψει όµως ήταν απαραίτητο να αναζητηθούν τα χαρακτηριστικά της 
δυσλεξίας και οι τρόποι αντιµετώπισής της στην εκπαίδευση. 

Δυσλεξία και µουσική εκπαίδευση 

Τα άτοµα µε δυσλεξία ενώ έχουν κανονική νοηµοσύνη και κατανόηση, 
αντιµετωπίζουν πρόβληµα µε την εκµάθηση της ανάγνωσης (διαταραχή της 
ανάγνωσης) (Καλοµοίρης, 2007). Συγκεκριµένα, κάποια δυσλειτουργία του 
εγκεφάλου είναι υπεύθυνη για την δυσκολία στην αποκωδικοποίηση των γραπτών 
συµβόλων (Πόρποδας, 2002). Τα χαρακτηριστικά που εµφανίζουν τα άτοµα µε 
δυσλεξία στη µουσική εκπαίδευση ποικίλουν, και κάποια από αυτά συνάδουν µε τα 
χαρακτηριστικά του µαθητή της παρούσας έρευνας. Συνοψίζοντας, ο µαθητής είχε:  

• Δυσκολία στην εστίαση και σταθεροποίηση των µατιών στη σειρά του 
πενταγράµµου, 
• Έλλειψη προσανατολισµού (δεξί-αριστερό, δυσκολία στην αντίληψη της 
διάστασης πάνω-κάτω), 
• Δυσκολία στη βραχυπρόθεσµη µνήµη (Oglethorpe, 2002).  
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Σύµφωνα µε την Oglethorpe (2002) για την εκµάθηση ενός µουσικού 
οργάνου, εξυπηρετεί η διδασκαλία να στηρίζεται σε πολύ-αισθητηριακή προσέγγιση. 
Οι ενέργειες που προτείνονται για να ενισχυθεί η ικανότητα της ανάγνωσης είναι: 

• Απλοποίηση της σελίδας που πρόκειται να αναγνωσθεί (π.χ. αποφυγής 
περιττών συµβόλων, µεγέθυνσης πενταγράµµου κ.τ.λ.),  
• Χρήση χρωµάτων, για να είναι πιο ευδιάκριτες οι µουσικές φράσεις ή τα 

µέτρα,  
• Χρήση ενδείξεων που θα υπενθυµίζουν στον µαθητή στοιχεία που µπερδεύει, 
όπως η κατεύθυνση του τονικού φάσµατος πάνω στο όργανο. Για παράδειγµα στο 
ακορντεόν, η πορεία από την χαµηλή στην υψηλή συχνότητα έχει κατεύθυνση 
προς το έδαφος. Έτσι, αν ο µαθητής βλέπει στην παρτιτούρα ανοδική πορεία 
φθόγγων, το χέρι του πρέπει να κατευθυνθεί προς τα κάτω, κάτι που ενδέχεται να 
του προκαλέσει σύγχυση.  

Εφαρµογή Ρεαλιστικής Παρτιτούρας 

Από την ανάλυση των νέων στοιχείων και τη δεκτικότητα του µαθητή στην 
προφορική µετάδοση, στοιχείο του ηµερολογίου που προέκυψε από τη παρατήρηση 
κατά τη διάρκεια των µαθηµάτων, πυροδότησε την ιδέα της βιντεοσκόπησης, η οποία 
προσφέρει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει, οποιαδήποτε στιγµή επιθυµήσει, τις 
στιγµές της προφορικής µετάδοσης του µαθήµατος και, κατά κάποιον τρόπο, να τις 
αναβιώσει (Mayer, 2001). Πραγµατοποιήθηκαν δύο κατηγορίες βιντεοσκοπήσεων: 

Βιντεοσκόπηση Τύπου Α 

Πραγµατοποιούνταν βιντεοσκόπηση, η οποία περιελάµβανε την εκτέλεση της 
παρτιτούρας στο µουσικό όργανο (ακορντεόν), σε αργή ταχύτητα. Παράλληλα 
δίνονταν φωνολογικές επισηµάνσεις για διάφορα στοιχεία, ανάλογα µε τις ανάγκες 
του µαθητή, όπως η δακτυλοθεσία, η κατεύθυνση του τονικού φάσµατος πάνω στο 
όργανο καθώς και ο διαχωρισµός των χεριών (αριστερό - δεξί). Θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι πρόκειται για µια ζωντανή µετάφραση (µέσω εικόνας, ήχου, φωνολογικών 
οδηγιών) των καταγεγραµµένων συµβόλων της παρτιτούρας. Για λόγους συντοµίας, 
προτείνω στη µέθοδο να δοθεί ο χαρακτηρισµός Ρεαλιστική Παρτιτούρα (Realistic 
Music Score). Να σηµειωθεί ότι πραγµατοποιούνταν περισσότερες από µια 
βιντεοσκοπήσεις για ολόκληρη τη µελωδία, χωρισµένη τµηµατικά ανάλογα µε τα 
θέµατα της µελωδίας (Θέµα Α, Θέµα Β, κ.τ.λ.). Σκοπός αυτού του εγχειρήµατος ήταν 
να αποφεύγονται µεγάλα αρχεία µε σκοπό την εξυπηρέτηση του µαθητή στην 
αρχειοθέτηση αλλά και στην εύκολη µεταφορά δεδοµένων (από την κάµερα ή το 
κινητό, στον υπολογιστή). 

Προτάθηκε στον µαθητή η παρακολούθηση των βίντεο να λειτουργεί 
παράλληλα µε την ανάγνωση της συµβατικής παρτιτούρας καθώς ένας από τους 
στόχους η βελτίωση της αναγνωστικής ικανότητας. Να σηµειωθεί ότι σε κάθε 
συµβατική παρτιτούρα πραγµατοποιούνταν παρεµβάσεις πριν δοθούν στον µαθητή, 
όπως αναφέρθηκαν παραπάνω (βλ. Σχήµα 4). 
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O  
Σχήµα 4: Δείγµα παρτιτούρας του µαθητή της έρευνας 

Βιντεοσκόπηση Τύπου Β 

Κρίθηκε απαραίτητο να πραγµατοποιείται ένα επιπλέον βίντεο, που αφορούσε την 
καταγραφή του κοµµατιού, αυτή τη φορά όµως ολόκληρη και όχι τµηµατικά, στην 
πρωτότυπη ταχύτητα που οριζόταν το κοµµάτι, χωρίς καµιά φωνολογική παρεµβολή 
για επεξηγήσεις. Σκοπός αυτού του βίντεο ήταν ο µαθητής να τίθεται σε 
επανειληµµένες ακροάσεις (στοχευµένη ακρόαση), έχοντας ως στόχο την 
οικειοποίηση της µελωδίας (Green, 2014). 

Βέβαια η χρήση της βιντεοσκόπησης δεν είναι κάτι καινούριο στις µέρες µας. 
Με µια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο θα εντοπίσουµε υπέρογκο βιντεοσκοπηµένο 
υλικό, µε σκοπό την εκµάθηση ενός τραγουδιού σε κάποιο µουσικό όργανο. Ωστόσο, 
η Ρεαλιστική Παρτιτούρα δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αλλά αποκλειστικά σε 
έναν µαθητή καθώς είναι προσαρµοσµένη στις δυνατότητές του.  

Αποτελέσµατα  

Ο µαθητής έδειξε ενθουσιασµένος µε τον εναλλακτικό τρόπο αποτύπωσης της ύλης 
και δήλωσε πως η µελέτη έγινε µια ευχάριστη διαδικασία γι’ αυτόν. Πράγµατι, 
παρατηρώντας την εξελικτική πορεία του µαθητή σε διάστηµα 6 µηνών, έγινε 
αισθητή η βελτίωσή του στη µουσική ανάγνωση αλλά και στην ακουστική ικανότητα. 
Συνεχίσαµε τα µαθήµατα για περίπου ενάµιση χρόνο από την έναρξη της χρήσης της 
Ρεαλιστικής Παρτιτούρας. Μέσα σε αυτό το διάστηµα, σταδιακά υποχωρούσαν οι 
παρεµβάσεις στην παρτιτούρα (χρώµατα, σηµειώσεις κ.ά.), ώσπου ο µαθητής ήταν σε 
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θέση να διαβάσει µια παρτιτούρα σχετικά εύκολα. Επίσης, η ακουστική του 
ικανότητα είχε βελτιωθεί αρκετά, ώστε να αντιλαµβάνεται στοιχεία εκφραστικότητας 
και να µπορεί να αναπαράγει µια µελωδία που άκουσε χωρίς να τον διδάξει κανείς. 

Δύο χρόνια µετά την λήξη των µαθηµάτων µας ολοκλήρωσε τις σπουδές του 
στη σχολή λαϊκής και παραδοσιακής µουσικής, µε άριστες επιδόσεις στην δεξιοτεχνία 
του ακορντεόν. Επιπλέον γεγονός που αποδεικνύει ότι απέκτησε οικειότητα στους 
γραπτούς κώδικες της µουσικής, είναι ότι την ίδια περίοδο ολοκλήρωσε τις σπουδές 
του στην κλασική Αρµονία. 

Συµπεράσµατα 
Εφόσον κάθε άνθρωπος είναι µοναδικός, συνεπώς η µαθησιακή διαδικασία 
εξατοµικεύεται ανάλογα. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να προσαρµόζει τη διδασκαλία του 
ανάλογα µε τις δυνατότητες του εκάστοτε µαθητή και να αναζητά τον ιδανικό τρόπο 
προσέγγισης της αντίληψης του, ώστε ο δεύτερος να βελτιώσει τη γνώση του 
(Κοκκίδου, 2014). Στο µαθητή της παρούσας έρευνας, ο οποίος έχει διαγνωστεί µε 
δυσλεξία, θεωρήθηκε σκόπιµο ο τρόπος διδασκαλίας του να βασιστεί στην 
πολυαισθητηριακή προσέγγιση (Oglethorpe, 2002). Η βιντεοσκόπηση, η οποία έχει 
τη δυνατότητα να προσφέρει ακουστικά και οπτικά ερεθίσµατα, αποτέλεσε το βασικό 
εργαλείο για τη δηµιουργία της µεθόδου, της Ρεαλιστικής Παρτιτούρας, η οποία 
έδειξε να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τη διδασκαλία της µουσικής ανάγνωσης, αλλά και 
την προφορική διδασκαλία, την οποία οι ερευνητές του 20ου αιώνα προσπάθησαν να 
ενισχύσουν, προτείνοντας στους εκπαιδευτικούς να συµπεριλάβουν στο πρόγραµµα 
διδασκαλίας τους στοιχεία της άτυπης µάθησης (Suzuki, 1983· Gordon, 
2003·Sloboda, 2005· Odam, 1995). Τα πλεονεκτήµατα της µεθόδου της Ρεαλιστικής 
Παρτιτούρας είναι ότι δίνει την δυνατότητα στο µαθητή να αναβιώσει τις στιγµές της 
προφορικής µετάδοσης του µαθήµατος και ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη εξειδίκευση για 
χρήση από τον εκπαιδευτικό. Ωστόσο µπορεί να είχε θετικά αποτελέσµατα σε έναν 
µαθητή µε δυσλεξία, αυτό όµως δε σηµαίνει ότι είναι ιδανική για κάθε µαθητή µε τη 
σχετική µαθησιακή δυσκολία, καθώς µια µόνο µελέτη περίπτωσης δεν επαρκεί για να 
τεκµηριωθεί κάτι τέτοιο. 
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