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Στο πλαίσιο της συµπεριληπτικής εκπαίδευσης τα σχολεία στοχεύουν στην παροχή ίσων 
ευκαιριών ανεξαρτήτως δυσκολιών και στην εξασφάλιση, µεταξύ άλλων, ισότιµης συµµετοχής 
στη µάθηση. Οι δυσκολίες που µπορεί να αντιµετωπίσουν κάποιοι µαθητές κατά τη διδασκαλία 
της µουσικής σηµειογραφίας και που δυσχεραίνουν τη συµµετοχή, θα µπορούσαν να 
αµβλυνθούν µε ευέλικτη και κατάλληλα σχεδιασµένη διδασκαλία. Ο Καθολικός Σχεδιασµός 
Μάθησης (ΚΣΜ) είναι ένα συµπεριληπτικής κατεύθυνσης εκπαιδευτικό πλαίσιο. Βασισµένο σε 
µια σειρά αρχών και κατευθυντήριων γραµµών, έχει στόχο την ισότιµη πρόσβαση στη µάθηση, 
χωρίς αποκλεισµούς. Η παρούσα µελέτη διερευνά τους τρόπους µε τους οποίους συµβάλει ο 
ΚΣΜ στην ισότιµη συµµετοχή στη µαθησιακή διαδικασία στο µάθηµα της µουσικής. Ως µέρος 
µίας πιλοτικής εφαρµογής του ΚΣΜ, η συγκεκριµένη µελέτη εστιάζει στην έννοια της 
συµµετοχής. Συγκεκριµένα, επιχειρείται η συγκέντρωση πληροφοριών για την δηµιουργία και 
την ενίσχυση κινήτρου, την ενεργό εµπλοκή, τη διατήρηση του ενδιαφέροντος και τη δηµιουργία 
θετικής στάσης απέναντι στη µάθηση. 
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In inclusive education, schools aim to provide equal learning opportunities for learners 
regardless of language, disability, cultural environment, pre-existing knowledge, and 
academic skills. They also aspire to ensure equal participation and engagement in learning. 
Music notation presents obstacles for some students, which can be handled with flexible and 
properly designed teaching. Universal Design for Learning (UDL) is an educational 
framework based on a set of principles and guidelines aimed at equal access to learning. The 
present study examines how UDL contributes to equal participation and engagement in the 
learning process for the music lesson. It is based on a pilot implementation of the UDL in 
music, focusing on the concept of student engagement. Specifically, the study explores and 
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gathers information on creating motivation, actively engaging, maintaining interest and 
establishing a positive attitude towards learning. 

Keywords: music theory, Universal Design for Learning, inclusion, equal participation 

Σύντοµη εισαγωγή στη συµπερίληψη 

Στη σηµερινή εκπαιδευτική πραγµατικότητα, οι σχολικές τάξεις χαρακτηρίζονται από 
ποικιλοµορφία και ετερογένεια (Παντελιάδου, 2008). Οι µαθητές µπορεί να 
εµφανίζουν µεταξύ άλλων, διαφορές ως προς την εθνικότητα και τη γλώσσα, το 
πολιτισµικό υπόβαθρο, τις νοητικές ικανότητες, τις προϋπάρχουσες γνώσεις, την 
παρώθηση για µάθηση, τις ανάγκες, τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, αλλά 
και το ρυθµό µάθησης (Κανάκης, 2007). Επιπρόσθετα, πολλά παιδιά, µεγαλώνοντας 
σ’ έναν κόσµο που διαρκώς εξελίσσεται τεχνολογικά, µε ταχύτατη διάδοση και 
εναλλαγή της πληροφορίας, έχουν ανάγκη να προσεγγίσουν τη γνώση µε 
διαφορετικούς τρόπους (Παντελιάδου, 2013). Σε αυτό το πλαίσιο, η συµπεριληπτική 
εκπαίδευση ζητά να δηµιουργήσει σχολεία στα οποία να µπορούν να συµµετέχουν 
από κοινού και ισότιµα όλα τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό,  ανεξάρτητα από τις 
ικανότητες και τις ανάγκες τους (Thomas, 1997). Σε αυτή τη βάση απαιτούνται 
µεθοδολογικές επιλογές, ενταγµένες σε ένα συγκεκριµένο σχεδιασµό, που να 
προωθούν την ευελιξία και την προσαρµογή της διδασκαλίας ώστε να 
συµπεριλαµβάνει όλους τους µαθητές που συµµετέχουν σε αυτήν (Νάνου, 2013). 

Ανάγκη µουσικής εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισµούς 

Το µάθηµα της µουσικής στο δηµοτικό σχολείο είναι πολύ αγαπητό, αλλά συχνά 
παρατηρούνται φαινόµενα µη συµµετοχής σε αυτό. Οι Jellison και Draper (2015) 
διαπιστώνουν ότι υπάρχει ανάγκη να ερευνηθούν περιβάλλοντα µουσικής 
εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισµούς και να απαντηθούν ερωτήµατα σχετικά µε τη 
συµµετοχή των µαθητών και τις αποτελεσµατικές στρατηγικές διδασκαλίας. 

Κατά τη διδασκαλία της µουσικής µπορεί να υπάρχουν εµπόδια που 
δυσχεραίνουν τη συµµετοχή. Ένας µεγάλος αριθµός µαθητών του δηµοτικού 
αντιµετωπίζει δυσκολίες στη γραφή και ανάγνωση της µουσικής σηµειογραφίας 
(Upitis, 1986). Κάποιοι δυσκολεύονται να αντιληφθούν τη µουσική σηµειογραφία 
επειδή τα σύµβολά της είναι αφηρηµένα οπότε µπορεί να χαθεί το ενδιαφέρον κατά 
την εκµάθηση µουσικής (Yu, Lai, Tsai & Chang, 2010). Για τους µαθητές µε 
δυσλεξία φαίνεται να υπάρχουν δυσκολίες στην αποκωδικοποίηση συµβόλων, 
συνδυαστικά µε την αδυναµία στη βραχύχρονη µνήµη, αλλά και στην οπτικοχωρική 
αντίληψη, όπου συχνά µπερδεύονται µε την τοποθέτηση των συµβόλων στις γραµµές 
και τα διαστήµατα. Επίσης εµφανίζουν δυσκολίες στη διατήρηση του ρυθµού και στη 
διάκριση του τονικού ύψους (Βαµβουκλή, 2005). Φαίνεται ότι σε µαθητές µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, οι πιο δυσνόητες έννοιες περιλαµβάνουν την ταυτόχρονη 
ανάγνωση και εκτέλεση, την κατανόηση των ρυθµών καθώς και την αποµνηµόνευση 
(Hoffman, 2011). Ως επακόλουθο, µπορεί να παρατηρηθούν αισθήµατα χαµηλής 
αυτοεκτίµησης, απογοήτευσης, ακανόνιστη συµπεριφορά και άγχος για τη κατάκτηση 
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των στόχων, µειωµένο κίνητρο για µάθηση, παθητικές συµπεριφορές και αποφυγή 
συµµετοχής σε γνωστικού τύπου δραστηριότητες (Sideridis, 2003).  

Στην εκπαίδευση, η συµµετοχή των µαθητών δεν αφορά µόνο την παρουσία 
τους στο χώρο, αλλά την πραγµατική παρακολούθηση και αλληλεπίδραση, το βαθµό 
προσοχής, περιέργειας, ενδιαφέροντος, θετικής διάθεσης και επιθυµίας που 
επιδεικνύουν όταν µαθαίνουν, κάτι που επεκτείνεται και σε επίπεδο κινήτρων 
(Παντελιάδου, 2013). Εννοιολογικά, η ενεργή εµπλοκή και δέσµευση των µαθητών στη 
µαθησιακή διαδικασία αναφέρεται στη βελτίωση που παρατηρείται στη µάθηση όταν 
γίνονται περίεργοι, ενδιαφέρονται ή εµπνέονται (Sinatra, Heddy & Lombardi, 2015).  

Φαίνεται λοιπόν να χρειάζονται τρόποι για να ενεργοποιηθεί η εµπλοκή των 
µαθητών ιδιαίτερα όταν πρόκειται να προσεγγιστεί γνωστικό αντικείµενο που 
θεωρείται δύσκολο, ώστε να έχουµε ως αποτέλεσµα την ανάπτυξη θετικής στάσης 
και την βελτίωση της επίδοσής τους (Θεοφανέλλης & Παπαδηµητρίου, 2016).  

Καθολικός Σχεδιασµός για τη Μάθηση  

Ο Καθολικός Σχεδιασµός για τη Μάθηση (ΚΣΜ) είναι ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο που 
εµπερικλείει τα απαιτούµενα της συµπερίληψης έχοντας στόχο την ισότιµη πρόσβαση 
στη µάθηση, χωρίς αποκλεισµούς (Χαλκιαδάκη & Ακογιούνογλου, 2018). Επιδιώκει 
να δηµιουργήσει εκ των προτέρων ευέλικτα περιβάλλοντα µάθησης, που να 
καλύπτουν τις ατοµικές διαφορές και να µειώνουν τα φυσικά, γνωσιακά, νοητικά και 
οργανωτικά εµπόδια (Rose & Meyer, 2002).  

Με αφετηρία το χώρο της αρχιτεκτονικής και τον Ron Mace τη δεκαετία του 
1980 (Bjork, 2009), ο καθολικός σχεδιασµός εισήχθη στο χώρο της εκπαίδευσης 
µερικά χρόνια αργότερα από το Center for Applied Special Technology (CAST, 
2019). Η παρέµβαση του ΚΣΜ αρχικά εστίασε στον ανασχεδιασµό των 
προγραµµάτων σπουδών (στόχους, αξιολόγηση, µεθόδους και υλικά) για την ένταξη 
των µαθητών µε αναπηρίες και δυσκολίες και κατόπιν επικεντρώθηκε σε όλο το 
φάσµα του µαθητικού πληθυσµού.  

Ως πλαίσιο, ορίζεται από ένα σύνολο αρχών και κατευθυντήριων γραµµών 
που εξασφαλίζουν την προσβασιµότητα και τη µείωση των εµποδίων. Η ύπαρξή τους 
είναι βασικό στοιχείο ευελιξίας και εξυπηρετεί στο να είναι ευπροσάρµοστο και 
εφαρµόσιµο σε κάθε µαθησιακό περιβάλλον. Οι αρχές αυτές αφορούν σε 
παρεµβάσεις στο χώρο και το περιβάλλον, το κλίµα της τάξης, τα υλικά, την 
αλληλεπίδραση και διάδραση, την αξιολόγηση και ανατροφοδότηση και άλλα, όπως 
αναφέρονται αναλυτικά από την Burgstahler (2009).  

Στηρίζοντας το επιστηµονικό του υπόβαθρο στα πεδία της νευροεπιστήµης της 
µάθησης αφενός και της τεχνολογίας αφετέρου, ο ΚΣΜ στοχεύει στην ισότιµη πρόσβαση 
στη µάθηση για όλους (Rose & Meyer, 2002). Από την έρευνα για τη λειτουργία του 
εγκεφάλου προκύπτει ότι κατά τη διαδικασία της µάθησης ενεργοποιούνται τρία 
νευρωνικά δίκτυα, το δίκτυο αναγνώρισης (το «τι» της µάθησης), το δίκτυο στρατηγικής 
(το «πώς της µάθησης) και το συναισθηµατικό δίκτυο (το γιατί» της µάθησης) (CAST, 
2019). Καθώς καθένα από αυτά τα δίκτυα λειτουργεί µοναδικά για κάθε άνθρωπο, 
προτείνεται η παροχή πολλαπλών τρόπων και υποστηρικτών µέσων που να µπορούν να 
καλύψουν κάθε είδους µαθησιακή ανάγκη που προκύπτει από αυτή τη διαφορετικότητα.  
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Έτσι, ο ΚΣΜ οργανώνεται γύρω από τρεις βασικές αρχές, α) την παροχή 
πολλαπλών τρόπων παρουσίασης της πληροφορίας, β) την παροχή πολλαπλών 
τρόπων δράσης για την έκφραση της αποκτηθείσας γνώσης και γ) την παροχή 
πολλαπλών τρόπων εµπλοκής, ενίσχυσης κινήτρου για τη µάθηση. Οι τρεις αυτές 
αρχές, όπως στοιχειοθετούνται από τις κατευθυντήριες γραµµές, αποτελούν ένα 
βασικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό (Burgstahler, 2009˙ CAST, 2019˙ Χαλκιαδάκη 
& Ακογιούνογλου, 2018). 

Στο µάθηµα της Μουσικής 

Η ως τώρα εφαρµογή του ΚΣΜ στο µάθηµα της µουσικής µπορεί να δώσει 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Σε µελέτη που συνδύαζε τη µουσική στο πλαίσιο της 
ειδικής αγωγής (Seymour, 2016), διαµορφώθηκε ένα τυπικό µάθηµα µουσικής, 
σχεδιασµένο µε τις αρχές του ΚΣΜ, και από την εφαρµογή του προέκυψαν στοιχεία 
σχετικά µε απαραίτητες αλλαγές και προσαρµογές που ήταν καλό να γίνουν. 
Αντίστοιχα, ο Quaglia (2015) αναλύοντας την εφαρµογή των αρχών του ΚΣΜ στα 
θεωρητικά µαθήµατα της µουσικής σε πρόγραµµα σπουδών φοιτητών, κατέληξε στο 
συµπέρασµα ότι η διαφοροποίηση των στόχων από τη µέθοδο διδασκαλίας 
λειτούργησε θετικά στην ανταπόκριση των φοιτητών.  

Η µουσική θεωρείται κατάλληλο γνωστικό αντικείµενο για την εφαρµογή 
του ΚΣΜ καθώς, από τη φύση της ως πεδίο και ως µάθηµα, παρέχει πολλές ευκαιρίες 
για τη χρήση διαφορετικών, εναλλακτικών τρόπων παρουσίασης της γνώσης, της 
δράσης και έκφρασης αλλά και της συµµετοχής (Darrow, 2010). Επίσης, ως 
πολυεργαλείο, επιτρέπει στους µαθητές να γίνουν ενεργοί αποδέκτες και 
συµµετέχοντες, και να επιλέγουν τον τρόπο που τους ταιριάζει (Χαλκιαδάκη & 
Ακογιούνογλου, 2018). Για παράδειγµα, άλλοι προτιµούν να παίζουν µόνοι τους, 
άλλοι σε µικρές ορχηστρικές οµάδες, άλλοι να γράφουν στίχους, ενώ άλλοι να τους 
δραµατοποιούν, ή να τους ζωγραφίζουν. Οι επιλογές ενασχόλησης µε κάποιο όργανο, 
όπως τα κρουστά, είναι πολλές και ποικιλόµορφες. Πέρα από τα συνήθη κρουστά, 
µπορούν να παίξουν σε κάθε είδους επιφάνεια στη σχολική αίθουσα, σε αυτοσχέδια 
κρουστά ή ακόµα και στο σώµα τους. Με τη χρήση της τεχνολογίας, µπορούν να 
ηχογραφήσουν αυτό που παίζουν, να το ξανακούσουν, να επέµβουν στην ένταση ή 
την ταχύτητα και να δηµιουργήσουν κάτι εκ νέου.  

Στο µάθηµα της µουσικής, πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν στρατηγικές 
που ακολουθούν καθολική σχεδίαση καθώς συνδυάζουν οπτικούς, ακουστικούς αλλά 
και κιναισθητικούς τρόπους διδασκαλίας (Darrow, 2010) ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν 
µε αυτή την πολλαπλότητα τα ουσιαστικά κίνητρα για τη συµµετοχή των µαθητών 
στο µάθηµα (Adamec & Darrow, 2005). 

Η ερευνητική διαδικασία  

Η παρούσα µελέτη εστίασε στη δυνατότητα ενίσχυσης της ισότιµης συµµετοχής των 
µαθητών κατά τη διάρκεια σειράς διδασκαλιών σχεδιασµένων µε τις αρχές του 
Καθολικού Σχεδιασµού. Οι διδασκαλίες επικεντρώθηκαν στην ενότητα της µουσικής 
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σηµειογραφίας µε στόχο να προσεγγίσουν και να κατανοήσουν οι µαθητές τη χρήση 
των συµβόλων στη µουσική.  

Οι διδασκαλίες πραγµατοποιήθηκαν σε µία τάξη 13 µαθητών (3 κορίτσια και 
10 αγόρια) της Ε’ δηµοτικού σε σχολείο αστικής περιοχής της περιφέρειας. Το 
δυναµικό της τάξης περιελάµβανε µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες, ιδιαίτερες 
δεξιότητες, υψηλή µαθησιακή επίδοση, πολύ χαµηλή επίδοση, ελλιπή φοίτηση αλλά 
και µαθητές προερχόµενους από διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισµικά 
περιβάλλοντα. Ιδιαίτερη πρόκληση αποτέλεσε και ο µεγάλος αριθµός µαθητών Ροµά, 
οι οποίοι συχνά φοιτούν σποραδικά (Τρέσσου & Μητακίδου, 2015), κάτι που εντείνει 
την ανάγκη εύρεσης ευέλικτων τρόπων για να διασφαλιστεί η δυνατότητα 
συµµετοχής τους στην τάξη. 

Ακολουθώντας σχεδιασµό ποιοτικής µελέτης περίπτωσης (Cohen, Manion & 
Morrison, 2007) πραγµατοποιήθηκαν πέντε διδασκαλίες σε ένα διάστηµα ενάµιση 
µήνα στο µάθηµα της µουσικής αγωγής. Τα εργαλεία συλλογής δεδοµένων που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν η βιντεοσκόπηση των µαθηµάτων, τα φύλλα παρατήρησης 
[βλ. Παράρτηµα Α] βάσει των αρχών του ΚΣΜ που συµπλήρωναν η ερευνήτρια και 
ένας «περιθωριακά συµµετέχων παρατηρητής» (Τσιώλης, 2014, σελ. 55), το 
αναστοχαστικό ηµερολόγιο της ερευνήτριας, µία ηµι-δοµηµένη συνέντευξη µε τον 
παρατηρητή και τα φύλλα αξιολόγησης [βλ. Παράρτηµα Β] όπου κατέγραφαν τη 
γνώµη τους οι µαθητές µετά από κάθε µάθηµα (4βαθµη κλίµακα Likert). Όλα τα 
βήµατα της ανάλυσης επαληθεύτηκαν και από δεύτερο εξωτερικό ερευνητή. Μέσα 
από απαγωγικό συλλογισµό, ακολουθήθηκε θεµατική ανάλυση των δεδοµένων 
(Braun & Clarke, 2006˙ Τσιώλης, 2017).  

Η εφαρµογή του Καθολικού Σχεδιασµού για τη Μάθηση  

Αφού έγινε προσεκτική διερεύνηση και αναγνώριση των ικανοτήτων και δυσκολιών 
των µαθητών της τάξης, δηµιουργήθηκε ένας πίνακας µε τα χαρακτηριστικά του 
µαθησιακού προφίλ της οµάδας (Rose & Meyer, 2002). Η επιλογή της ενότητας 
µαθηµάτων που εστίασε η εφαρµογή, έγινε µε βάση τις ως τότε γνώσεις των µαθητών 
και όχι σύµφωνα µε το αναλυτικό πρόγραµµα ή το εγχειρίδιο της τάξης. Η ενότητα 
περιελάµβανε µια εισαγωγή στο θεωρητικό µέρος της µουσικής που αφορά τη 
σηµειογραφία, ένα γνωστικό αντικείµενο µε το οποίο δεν είχαν έρθει σε επαφή σε 
προηγούµενες τάξεις. Στη συνέχεια τέθηκαν οι γενικοί στόχοι της ενότητας και 
χρησιµοποιήθηκε το πυραµιδικό σύστηµα στοχοθεσίας (Kurtts, 2006˙ Χαλκιαδάκη & 
Ακογιούνογλου, 2018). Για το σχεδιασµό του κάθε µαθήµατος, χρησιµοποιήθηκαν ως 
βασικό εργαλείο οι κατευθυντήριες γραµµές του ΚΣΜ (CAST, 2019). Επιλέχθηκαν οι 
δραστηριότητες [βλ. Παράρτηµα Γ] και οργανώθηκαν τα υλικά σύµφωνα µε αυτές. 
Τα µαθήµατα πραγµατοποιήθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου, 
ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για τα µουσικά και κινητικά παιχνίδια. Η 
σειρά των δραστηριοτήτων ήταν ορισµένη κατά το σχεδιασµό και τα απαραίτητα 
υλικά για κάθε δραστηριότητα ήταν τοποθετηµένα σε «γωνιές», ώστε να είναι και 
χωροταξικά καθορισµένο κάθε φορά το τι πρόκειται να γίνει και πού. 
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Η ισότιµη συµµετοχή: ευρήµατα και συµπεράσµατα 

Όπως φάνηκε από την ανάλυση των δεδοµένων, η εφαρµογή του ΚΣΜ λειτούργησε 
θετικά σε σχέση µε το πώς συµµετείχαν οι µαθητές σε ένα αντικείµενο µε δυσκολίες, 
όπως είναι η µουσική σηµειογραφία. Διαπιστώθηκε από τις εργασίες και τις 
δραστηριότητες αξιολόγησης, ότι οι µαθητές µπόρεσαν να κατακτήσουν σε 
ικανοποιητικό βαθµό τις νέες έννοιες. Η ισότιµη συµµετοχή τους εξασφαλίστηκε µε 
την παροχή επιλογών και αυτή διαφάνηκε µέσα από τις υποκατηγορίες που 
προέκυψαν από τη θεµατική ανάλυση.  

Ως προς την αξιοποίηση των πολλαπλών επιλογών που δόθηκαν, φάνηκε ότι 
οι µαθητές µπορούσαν να βρουν ο καθένας τον τρόπο που του ταίριαζε για να 
προσεγγίσει και να εκφράσει τη νέα γνώση. Με αυτό τον τρόπο βίωσαν το να έχουν 
τη δυνατότητα να επιλέγουν τον καταλληλότερο τρόπο συµµετοχής και 
εξοικειώθηκαν µε την ύπαρξη επιλογών. Σύµφωνα µε τον παρατηρητή «…είχανε 
επιλογές και το έβλεπαν κι αυτό τους προσέφερε πολύ περισσότερες δυνατότητες 
µάθησης» (συνέντευξη, Απρίλιος 2018). Για το θέµα αυτό, αντλήθηκαν πληροφορίες 
από το φύλλο αξιολόγησης µαθήµατος που συµπλήρωναν οι µαθητές µετά από κάθε 
µάθηµα. Στο ερώτηµα αν µπορούσαν να συµµετέχουν όλοι µε τον τρόπο που 
προτιµούν, ένα µεγάλο ποσοστό απάντησε «πολύ» (Σχήµα 1). 

Σχήµα 1. Οι απαντήσεις των µαθητών ως προς τη δυνατότητα συµµετοχής τους σε κάθε µάθηµα 

Όπως φαίνεται από τον παραπάνω πίνακα, στη διάρκεια των µαθηµάτων, το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται καθώς οι µαθητές εξοικειώνονται µε τον ΚΣΜ και χρησιµοποιούν τις 
επιλογές τους. Συχνά, κατά την εξάσκηση της νέας γνώσης, οι πολλαπλοί τρόποι 
παρουσίασης της πληροφορίας λειτούργησαν ως επιλογές βοήθειας, ως πεδία 
διαχείρισης του λάθους, αλλά και αυτοδιόρθωσης. Ο διαφορετικός σχεδιασµός του 
µαθήµατος, τους επέτρεψε να έχουν τη δυνατότητα να πειραµατιστούν και να 
διαµορφώσουν το δικό τους τρόπο συµµετοχής και έκφρασης όσων µάθαιναν. 
Ενεργοποίησαν την δεξιότητα αυτή που παράλληλα διευκολύνει την ανάπτυξη 
προσωπικών στρατηγικών για την επίτευξη στόχων. 

Ως προς την ενεργοποίηση και τη διατήρηση ενδιαφέροντος των µαθητών µε 
προβλήµατα συγκέντρωσης και προσοχής φάνηκε ότι ανάλογα µε τις επιλογές που 
δίνονταν κατά τη διδασκαλία, παρουσίαζαν εµφανείς συµπεριφορές ενεργοποίησης 
και διάθεσης συµµετοχής, από την αλλαγή της στάσης του σώµατος, «ο ΜΒ δείχνει 
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ενθουσιασµό µε την εικόνα µε το χελιδόνι στην οθόνη, φέρνει το σώµα του πιο 
µπροστά, ισιώνει την πλάτη του» (02:09, βίντεο 1ου µαθήµατος) έως την αυθόρµητη 
προθυµία για έκφραση της γνώσης, «κυρία, εγώ να κάνω;» (08:03, βίντεο 4ου 
µαθήµατος). Οι µαθητές αντέδρασαν θετικά στις επιλογές, µε τα ποικίλα και 
διαφορετικά υλικά, πιθανόν επειδή ήταν κάτι νέο στη σχολική καθηµερινότητα. 
Φαινόταν ότι κάποιες στιγµές, οι επιλογές τους δεν είχαν ως κριτήριο το ποιος τρόπος 
τους βόλευε περισσότερο, αλλά ποιος τρόπος περιελάµβανε τα πιο ενδιαφέροντα 
υλικά. Η ποικιλία των τρόπων παρουσίασης και δράσης, οι υποστηρικτικές τεχνικές 
και η χρήση των ψηφιακών µέσων, ενίσχυε τα κίνητρα για εµπλοκή κατά την πορεία 
του µαθήµατος.  

Τέλος, ως προς τον βαθµό εµπλοκής των µαθητών, δηλαδή τον βαθµό 
δέσµευσης και αφοσίωσης στη µαθησιακή διαδικασία, αυτός αποτυπώθηκε στις 
αντιδράσεις των παιδιών που έδειχναν να παραµένουν συγκεντρωµένοι στη 
διαδικασία µε πολλούς τρόπους. Κάποιοι µαθητές ενεργά απαίτησαν από τους 
συµµαθητές τους ένα περιβάλλον ησυχίας ώστε να µην αποσπά τίποτα την προσοχή 
τους. Υπήρξαν φορές που επέλεγαν να αναµετρηθούν µε το δύσκολο και ζητούσαν να 
δοκιµάσουν την πιο απαιτητική επιλογή δραστηριότητας µε πολύ προθυµία. 
Χαρακτηριστική ήταν η φράση ενός µαθητή, «κυρία! Η οµάδα µας θα λέγεται: η 
δύσκολη!» (26:11, βίντεο 4ου µαθήµατος). Οι προκλήσεις σε µαθησιακό επίπεδο 
συχνά αναφέρονται στην προσπάθεια να καταφέρει ο µαθητής κάτι που έχει 
περισσότερες απαιτήσεις από τις ως εκείνη τη στιγµή δυνάµεις του. Εδώ φαίνεται να 
λειτούργησε το εσωτερικό κίνητρο, καθώς είχε ήδη ενεργοποιηθεί η διάθεση για 
µάθηση και είχε βιωθεί το συναίσθηµα της ικανοποίησης µετά την επιτυχία, αλλά και 
της ασφάλειας στην πιθανότητα του λάθους. Ως άλλη συνειδητή επιλογή για 
αναµέτρηση µε την πρόκληση ερµηνεύτηκαν και τα αιτήµατα µαθητών της οµάδας σε 
σχέση µε τις βοήθειες, τις οποίες θεωρούσαν ότι δεν τις χρειάζονταν. 
Χαρακτηριστικά, ο ΓΑ λέει επίµονα, «µα κυρία να τα βγάλετε να µην τα 
βλέπουµε!» (05:50, βίντεο 4ου µαθήµατος). Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µαθητές 
ανταποκρίθηκαν θετικά και µεταγνωστικά, µε το να αποτυπώσουν µόνοι τους σε 
παρτιτούρα ένα από τα τραγούδια της επικείµενης σχολικής γιορτής. 

Ο σχεδιασµός των µαθηµάτων µε την παροχή πολλαπλών επιλογών σε κάθε 
στάδιο, φαίνεται ότι ενθάρρυνε τους µαθητές να πιστέψουν στις ικανότητές τους και 
να τολµήσουν. Συχνά φανέρωναν µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, µέσω της στάσης του 
σώµατος, τις κινήσεις αλλά και την έκφραση του προσώπου. Μαθητές χωρίς 
προηγούµενη γνώση στη µουσική σηµειογραφία, µαθητές που απουσίαζαν σε κάποια 
µαθήµατα ακόµα και νέοι µαθητές που έµπαιναν για πρώτη φορά στην οµάδα, 
πέτυχαν να συµµετέχουν ενεργά. Οι πολλαπλές επιλογές και οι οµαδικές 
δραστηριότητες φαίνεται ότι παρείχαν, όπως φάνηκε από την ανάλυση, αίσθηση 
ασφάλειας και ενθάρρυνσης, µε αποτέλεσµα ακόµα και οι πιο άτολµοι και 
συνεσταλµένοι µαθητές να συµµετέχουν. 

Συµπερασµατικά 

Το φιλοσοφικό και διδακτικό πλαίσιο του ΚΣΜ παρέχει στους εκπαιδευτικούς, την 
ευελιξία που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών των διαφορετικών µαθησιακών 
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προφίλ µαθητών µίας τάξης (Capp, 2017), ενώ ταυτόχρονα, όπως φαίνεται και από 
άλλες µελέτες, ενισχύεται και βελτιώνεται η διδακτική διαδικασία για όλους τους 
µαθητές (Katz & Sokal, 2016˙ Navarro, Zeveras, Gesa & Sampson, 2016). Αυτό 
φάνηκε και στη συγκεκριµένη πιλοτική εφαρµογή, όπου η πολλαπλότητα στην 
παρουσίαση της νέας γνώσης, στη δυνατότητα συµµετοχής, έκφρασης και δράσης 
των µαθητών, επέτρεψε σε κάθε έναν να εµπλακεί στη µαθησιακή διαδικασία µε τον 
δικό του τρόπο.  Η εφαρµογή των αρχών του ΚΣΜ στη µουσική µε τη συγκεκριµένη 
οµάδα, ήταν µια εµπειρία που πρόσφερε πολλές πληροφορίες και προβληµατισµούς 
σχετικά µε την πρόσβαση στη µάθηση, τον αποκλεισµό και τη συµµετοχή στην 
εκπαιδευτική καθηµερινότητα. Όπως αναφέρει η Darrow (2010) και επιβεβαιώθηκε 
από την παρούσα µελέτη, το µάθηµα της µουσικής αποδεικνύεται κατάλληλο πεδίο 
για την εφαρµογή του ΚΣΜ καθώς από τη φύση του χωράει πολλούς τρόπους 
προσέγγισης της γνώσης και µπορεί να συνδεθεί διαθεµατικά µε κάθε άλλο γνωστικό 
πεδίο (µαθηµατικά, γλώσσα, ιστορία, φυσική, θεατρική αγωγή, εικαστικά, 
γυµναστική). Θα ήταν ενδιαφέρουσα η υλοποίηση του ΚΣΜ µέσα από τη συνεργασία 
πολλών εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων, σε πλαίσιο σχολικής µονάδας και 
όχι µόνο µίας τάξης, κάτι που επισηµαίνεται σε προτάσεις εφαρµογής και υλοποίησης 
(Burgstahler, 2009). 

Μία αµφίδροµη σχέση ανάµεσα στη µουσική και τον ΚΣΜ έγινε αντιληπτή 
µέσα από την ανάλυση. Οι αρχές του δύναται να εφαρµοστούν στα µαθήµατα της 
µουσικής, αλλά παράλληλα, τόσο η µουσική, όσο και οι άλλες τέχνες, µπορεί να 
λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην εφαρµογή του σε άλλα γνωστικά αντικείµενα 
(µαθηµατικά, ιστορία, γλώσσα), παρέχοντας διαφορετικές επιλογές παρουσίασης, 
δράσης και εµπλοκής. Με εργαλείο τη µουσική, οι µαθητές –µε και χωρίς αναπηρίες– 
βοηθιούνται να αναπτύξουν ευελιξία, δεξιότητες όπως κριτική σκέψη και 
µεταγνωστικές ικανότητες, καθώς και αυτο-αποτελεσµατικότητα (Carney, Weltsek, 
Hall & Brinn, 2016). Η εφαρµογή του ΚΣΜ µπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία για 
ένα ταξίδι δηµιουργικότητας, ανακαλύψεων, συνειδητοποίησης των δυσκολιών που 
θέτει ένας εκπαιδευτικός άθελά του στους µαθητές και αλλαγής της οπτικής σε σχέση 
µε την έννοια της πρόσβασης.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Φύλλο Παρατήρησης Εκπαιδευτικών 

Μάθηµα:________________                                         Παρατηρητής_________________________ 

Άξονες 
παρατήρησης Σηµειώσεις

Παροχή 
Πολλαπλών 
τρόπων 
Παρουσίασης

 Δόθηκαν αρκετοί και λειτουργικοί τρόποι σύνδεσης 
µε την προηγούµενη γνώση. 

 Οι τρόποι παρουσίασης κάλυπταν κάθε µαθησιακή 
ανάγκη. 

 Οι τρόποι παρουσίασης τράβηξαν το ενδιαφέρον για 
ικανό χρόνο. 

 Δόθηκαν αρκετοί και ήταν λειτουργικοί οι τρόποι 
αποσαφήνισης των όρων, των συµβόλων και του 
λεξιλογίου. 

 Ήταν λειτουργικοί οι τρόποι καθοδήγησης για την 
επεξεργασία των πληροφοριών. 

 Κατά την παρουσίαση παρατηρήθηκαν σηµάδια 
αδιαφορίας. (σε ποια φάση, πόσο κράτησε περίπου) 

 Κατά την παρουσίαση παρατηρήθηκαν σηµάδια 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (σε ποια φάση, πόσο 
κράτησε περίπου). 

Παροχή 
Πολλαπλών 
τρόπων  Δράσης 
και Έκφρασης

 Οι τρόποι σωµατικής έκφρασης ανταποκρίνονταν 
στις ανάγκες όλων. 

 Είχαν όλοι τον ίδιο βαθµό πρόσβασης σε υλικά και 
µέσα τεχνολογίας. 

 Λειτούργησε η διαβαθµισµένη υποστήριξη στην 
πρακτική εξάσκηση. 

 Υπήρξαν δείγµατα ανάπτυξης στρατηγικών.  
 Κατά την δράση  παρατηρήθηκαν σηµάδια 

αδιαφορίας. (σε ποια φάση, πόσο κράτησε περίπου) 
 Κατά τη δράση παρατηρήθηκαν σηµάδια ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος (σε ποια φάση, πόσο κράτησε 
περίπου). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Φύλλο Αξιολόγησης Μαθήµατος για τους Μαθητές 

Παροχή 
Πολλαπλών 
τρόπων 
Εµπλοκής

 Αναγνωρίστηκαν και χρησιµοποιήθηκαν οι ευκαιρίες 
για ατοµική επιλογή και αυτονοµία. 

 Χρησιµοποιήθηκαν οι ευκαιρίες για συνεργασία. 
 Χρησιµοποιήθηκαν στρατηγικές υπέρβασης 

δυσκολιών. 
 Οι µαθητές µπορούσαν να εκτιµήσουν τη θέση και 

την πορεία τους στη διαδικασία (self-monitoring). 
 Οι µαθητές µπορούσαν να αντιληφθούν το 

αποτέλεσµα σε αυτό που έκαναν. 

Χώρος/Υλικά-
Μέσα

 Η οργάνωση και διαρρύθµιση της αίθουσας βοήθησε 
στην πραγµατοποίηση του µαθήµατος. 

 Η χρήση πολλαπλών υλικών λειτούργησε θετικά για 
τη διατήρηση της προσοχής. 

 Η χρήση οπτικοακουστικών µέσων και τεχνολογίας 
λειτούργησε θετικά για τη διατήρηση της προσοχής. 

Κύκλωσε το προσωπάκι που δείχνει τη γνώµη σου για το µάθηµα όπως έγινε σήµερα. 

1. Κατάλαβα τις καινούργιες έννοιες στη µουσική…

2. Μπορούσα να συµµετέχω σε όλα µε τον τρόπο µου…

3. Καταλάβαινα τις οδηγίες και τι έπρεπε να κάνω…

4. Οι δραστηριότητες που υπήρχαν µου άρεσαν…

5. Μπερδεύτηκα κάποιες φορές…

U  
ΚΑΘΟΛΟΥ

U  
ΛΙΓΟ

U  
ΑΡΚΕΤΑ

U  
ΠΟΛΥ

U  
ΚΑΘΟΛΟΥ

U  
ΑΡΚΕΤΑ

U  
ΠΟΛΥ

U  
ΚΑΘΟΛΟΥ

U  
ΛΙΓΟ

U  
ΑΡΚΕΤΑ

U  
ΠΟΛΥ

U  
ΚΑΘΟΛΟΥ

U  
ΛΙΓΟ

U  
ΠΟΛΥ

U  
ΚΑΘΟΛΟΥ

U  
ΛΙΓΟ

U  
ΑΡΚΕΤΑ

U  
ΠΟΛΥ

U  
ΛΙΓΟ

U  
ΑΡΚΕΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Ενδεικτικά Παραδείγµατα Δραστηριοτήτων µε Πολλαπλές Επιλογές 

6. Υπήρχαν στιγµές που βαρέθηκα κι ήθελα να κάνω κάτι άλλο…

7. Μπορούσα να διαλέξω µε ποιον τρόπο ήθελα να κάνω κάτι (ζωγραφιά, γράψιµο, 
τραγούδι, θέατρο, άλλο)…

8. Στο µάθηµα σήµερα µου άρεσε πολύ …… 

9. Στο µάθηµα σήµερα δεν µου άρεσε καθόλου….. 

Σε ευχαριστώ πολύ!

U  
ΚΑΘΟΛΟΥ

U  
ΛΙΓΟ

U  
ΠΟΛΥ

U  
ΚΑΘΟΛΟΥ

U  
ΑΡΚΕΤΑ

U  
ΠΟΛΥ

U  
ΛΙΓΟ

U  
ΑΡΚΕΤΑ

Παροχή πολλαπλών τρόπων παρουσίασης 
Στο µάθηµα για το τονικό ύψος, παρουσιάζονται στους µαθητές οι κινήσεις του ήχου (από ψηλά 
προς χαµηλά και αντίστροφα, συνεχής ήχος, ισοκράτηµα, διακεκοµµένος ανεβαίνοντας ή 
κατεβαίνοντας κλπ) µε τους παρακάτω τρόπους: 

• Ακουστικός τρόπος: από το lotus της εκπαιδευτικού 
• Οπτικοκινητικός τρόπος: Η ίδια η εκπαιδευτικός καθώς παίζει κινείται µε αντίστοιχο τρόπο. 
• Οπτικός τρόπος: οι διαφορετικές κινήσεις του ήχου είναι σχεδιασµένες σε χαρτόνι, 
αριθµηµένες, αναρτηµένες σε έναν τοίχο της τάξης 

• Οπτικός συµµετοχικός τρόπος: σε σχέδιο στον διαδραστικό πίνακα 
• Οπτικοακουστικός τρόπος: µε ένα µικρής διάρκειας βίντεο µε κινούµενη εικόνα και ήχο από 
εκπαιδευτική εκποµπή 

• Κινητικός τρόπος: Οι µαθητές ακολουθούν µε τα χέρια τους ή το σώµα τους την κίνηση της 
εκπαιδευτικού ή την κίνηση του ήχου

Παροχή πολλαπλών τρόπων δράσης κι έκφρασης 
Στο µάθηµα για τους φθόγγους, καλούνται να τοποθετήσουν στο σωστό σηµείο του πενταγράµµου 
τον εκάστοτε φθόγγο µε µία από τις παρακάτω επιλογές: 

• Κινητικός τρόπος: Να δείξουν µε το σώµα τους τη θέση του φθόγγου πατώντας στο σωστό 
σηµείο πάνω σ’ ένα χαλί που έχει µετατραπεί σε µεγάλο πεντάγραµµο µε την προσθήκη 
γραµµών από χαρτοταινία. 

• Γραπτός τρόπος: να γράψουν στο πεντάγραµµο σε χαρτόνι που έχουν µπροστά τους. 
• Εναλλακτικός γραπτός τρόπος: Να σχεδιάσουν στο πεντάγραµµο που υπάρχει στον πίνακα 

µαρκαδόρου.  
• Κινητικός-απτικός τρόπος: Να τοποθετήσουν σε πεντάγραµµο που έχει σχεδιαστεί πάνω σε 
τελάρο ζωγραφικής πλαστικά καπάκια από µπουκάλια νερού, δίνοντας έτσι ένα τρισδιάστατο 
αποτέλεσµα. 

• Βιωµατικός: Να δείξουν τη σωστή θέση της νότας στο πεντάγραµµο που σχηµατίζει νοητά η 
παλάµη µε τα πέντε δάχτυλα.
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Παροχή πολλαπλών τρόπων εµπλοκής και συµµετοχής 
Στο µάθηµα για τις αξίες, εστιάζοντας στην αναγνώριση ολόκληρου, µισού, τετάρτου και ογδόου, 
προτείνεται στο τέλος να «γράψουν» µια δική τους µικρή σειρά από φθόγγους σαν ρυθµικό σχήµα, 
να τη δείξουν στην υπόλοιπη τάξη και να την ερµηνεύσουν σε µικρά κρουστά. Έχουν επιλογές στα 
παρακάτω δυο επίπεδα 
Για το πώς θα δουλέψουν: 

• Να εργαστούν ατοµικά 
• Να εργαστούν σε ζευγάρια 
• Να εργαστούν σε οµάδες 

Για το πώς θα «γράψουν» και θα παρουσιάσουν το ρυθµικό τους σχήµα: 
• Γραπτός τρόπος: σε τετράδιο πενταγράµµου 
• Εναλλακτικός γραπτός: Σε λογισµικό µουσικής σηµειογραφίας στον υπολογιστή της τάξης, 
που παρουσιάζεται µετά µε προτζέκτορα σε µεγάλη οθόνη 

• Εναλλακτικός γραπτός: Στον πίνακα µαρκαδόρου 
• Απτικός τρόπος: Με τουβλάκια παιχνίδια κατασκευών (διαφοροποίηση ρυθµικής αξίας 
ανάλογα µε το µέγεθος). 

• Εναλλακτικός απτικός τρόπος: Σχηµατίζοντας µε πλαστελίνη τις αξίες πάνω σ’ ένα ταµπλό. 
• Κινητικός τρόπος: κάποια µαθητές στέκονται όρθιοι ο ένας δίπλα στον άλλον και µε 
κρεµασµένα καρτελάκια στο λαιµό τους δείχνουν τις αξίες που έχουν επιλέξει, τις 
παρουσιάζουν και τις ερµηνεύουν.

U4648th Conference of GSME - 8ο Συνέδριο της Ε.Ε.Μ.Ε. - 2018


