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 Εισαγωγή: 

Γιατί θα ήταν χρήσιμη η δημιουργία ενός υπολογιστικού 

προγράμματος εκπαίδευσης τραγουδιστικών ικανοτήτων 

για παιδιά προσχολικής ηλικίας και παιδιά με γνωσιακές 

αναπηρίες; 

 

Η μουσική αποτελεί πτυχή του ανθρώπινου πολιτισμού από την αρχή της 

εξέλιξής του. Ο ρόλος της στην ψυχολογική αλλά και βιολογική μας υγεία έχει 

ξεκινήσει να ερευνάται τις τελευταίες μόνο δεκαετίες. Αν και ακόμη είναι πολύ νωρίς 

για να σχηματίσουμε μία ολοκληρωμένη άποψη επάνω σε κάτι τόσο αρχαίο και 

πολυδιάστατο όσο η μουσική, τα αποτελέσματα επιστημονικών ερευνών 

υποδεικνύουν ότι η μουσική είναι κάτι πολύ πιο σπουδαίο από μία αλληλουχία 

ακουστικών ερεθισμάτων, καθώς και ότι μπορεί να επιφέρει πολύ ευεργετικά 

αποτελέσματα επάνω στους ανθρώπους όταν αυτή ακούγεται ή διδάσκεται με τον 

κατάλληλο τρόπο.  

 

Η ιδιαίτερη αξία της μουσικής εκπαίδευσης για την 

γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών - Αποτελέσματα 

ψυχολογικών ερευνών 

 

Αποτελέσματα ψυχολογικών ερευνών της περασμένης δεκαετίας τονίζουν την 

σπουδαιότητα ενός διανοητικά διεγερτικού περιβάλλοντος  (intellectually stimulating 
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environment) για την γνωσιακή ανάπτυξη του παιδιού (Begley, 1996; Blakeslee, 

1997; Zucker, 1994). Βάσει της παρατήρησης του ότι μαθήματα πιάνου σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας προκαλούσαν στατιστικά σημαντική βελτίωση της ικανότητάς 

τους για συναρμολόγηση παζλ, ψυχολόγοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η μουσική 

είναι ένα σπουδαίο είδος  ενασχόλησης του οποίου τα αποτελέσματα είναι ικανότητες 

γενικεύσιμες και εφαρμόσιμες και έξω από τον χώρο της μουσικής (Rauscher, Shaw, 

Levine, Wright, Dennis, Newcomb, 1997; Gromko, Poorman, 1998). 

 

Η επιρροή της μουσικής διδασκαλίας στις νοητικές ικανότητες 

των παιδιών 

Οι Martin F Gardner και Alan Fox πραγματοποίησαν μία έρευνα στην οποία 

συμμετείχαν οκτώ τμήματα της πρώτης τάξης προερχόμενες από δύο δημοτικά 

σχολεία. Δύο τμήματα σε κάθε σχολείο αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα ενώ τα 

υπόλοιπα τέσσερα τμήματα αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Για μία σχολική χρονιά 

η ομάδα ελέγχου έλαβε την τυπική εκπαίδευση του σχολικού προγράμματος, η οποία 

συμπεριλάμβανε ζωγραφική και μουσική. Η πειραματική ομάδα έλαβε την ίδια 

εκπαίδευση με την μόνη διαφορά πως δόθηκε έμφαση στην μουσική και την 

ζωγραφική μέσω της συμμετοχής των παιδιών σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

σχεδιασμένες προς προώθηση της ανάπτυξης επιδεξιοτήτων που χαρακτηρίζονται 

από προοδευτική αλληλουχία (sequenced skills development). Οι επιδόσεις των 

μαθητών κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς καταγράφηκαν στα αρχεία του 

σχολείου. 

Με βάση το 83% των παιδιών για τα οποία υπήρχανε αρχεία από βαθμούς του 

νηπιαγωγείου, βρέθηκε ότι εκείνα τα παιδιά που αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα 

ξεκίνησαν το σχολείο με στατιστικώς σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις από ότι τα 
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παιδιά που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου (38% της πειραματικής ομάδας και 47% 

της ομάδας ελέγχου είχαν βαθμούς άνω του εθνικού μέσου όρου, Ρ<0.05, χ2) ενώ 

μετά από εφτά μήνες στην πρώτη δημοτικού, οι επιδόσεις της πειραματικής ομάδας 

στην ανάγνωση είχαν βελτιωθεί σε βαθμό στατιστικής ισότητας με τις επιδόσεις της 

ομάδας ελέγχου. Επιπλέον, όσον αφορά τις επιδόσεις των δύο ομάδων στα 

μαθηματικά, παρατηρήθηκε πως οι επιδόσεις της πειραματικής ομάδας ήταν 

στατιστικώς σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες επιδόσεις της ομάδας 

ελέγχου (77% της πειραματικής ομάδας άνω του εθνικού μέσου όρου συγκρινόμενο 

με 55%  της ομάδας ελέγχου, Ρ<0.05, στατιστικό τεστ χ^2). 

Οι ερευνητές  πιστεύουν πως η βελτίωση των επιδόσεων της πειραματικής 

ομάδας ενδέχεται να προκύπτει από την συνειδητοποίηση των μαθητών της 

ικανότητάς τους να αποκτούν απαιτητικές επιδεξιότητες, η οποία συνειδητοποίηση 

μπορεί στην συνέχεια να οδηγήσει σε μία βελτιωμένη αντιμετώπιση και σε αυξημένη 

αποδεκτικότητα προς το σχολείο γενικά και τις διαδικασίες της μάθησης γενικότερα. 

Ακόμη, πιστεύεται ότι η εκμάθηση καλλιτεχνικών δεξιοτήτων επιβάλλει την 

εξάσκηση ορισμένων νοητικών ικανοτήτων που είναι χρήσιμες και σε άλλους τομείς 

της γνώσης. Έτσι, η φανερή βελτίωση των μαθηματικών ικανοτήτων της 

πειραματικής ομάδας ίσως να οφείλεται στην κατάκτηση πιο βασικών ικανοτήτων, 

επάνω στις οποίες βασίζεται η εκμάθηση των μαθηματικών, όπως η πρακτική 

ικανότητα του μετρήματος  καθώς και οι ικανότητες κατηγοριοποίησης και 

ταξινόμησης (Gardner, Fox, 1996). 

  

 Άλλες έρευνες έχουν φανερώσει ότι η μουσική εκπαίδευση οδηγεί στην 

ανάπτυξη ενός διακριτού είδους νοημοσύνης, που ονομάζεται ‘ μουσική νοημοσύνη ’  

(musical intelligence). Το στάδιο ανάπτυξης της μουσικής νοημοσύνης ενός παιδιού 
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θεωρείται πως αντικατοπτρίζεται από την ποιότητα των συμβόλων που μπορεί να 

δημιουργήσει για την περιγραφή μουσικών ήχων, μελωδιών και ρυθμών (Bamberger, 

1982, 1991; Davidson & Scripp, 1988, 1989; Domer & Gromko, 1996; Gromko, 

1994; 199Fa, 1996b, 1996b, 199Sc; Poorman, 199S; Smith, Cuddy, & Upitis, 1994). 

Η ανάπτυξη της μουσικής νοημοσύνης που περιγράφεται δεν είναι στη 

πραγματικότητα τίποτα άλλο από την σταδιακή αύξηση της ποιότητας και των 

λεπτομερειών ενός μουσικού ήχου οι οποίες γίνονται αντιληπτές από τα παιδιά, 

οδηγώντας σε εμπλουτιζόμενες νοητικές αναπαραστάσεις, όπως εκφράζονται από τις 

ζωγραφιές και από τα σύμβολα που δημιουργούν τα παιδιά, εν έλλειψη θεωρητικών 

γνώσεων μουσικής, όταν ερευνητές ζητήσουν από τα παιδιά την δημιουργία αυτού 

του αυθόρμητου είδους απεικονίσεων μουσικών (ρυθμικών ή μελωδικών) ήχων 

(Bamberger, 1982).  

  

 Περαιτέρω έρευνες αποκαλύπτουν ότι μουσική εκπαίδευση που εμπλέκει το 

κινητικό σύστημα των παιδιών σε κιναισθητικές αντιδράσεις και κίνηση μέσα στο 

χώρο βελτιώνει τις μουσικό-αντιληπτικές ικανότητες των παιδιών (Flohr, 1981; 

Hurwitz, Wolff, Bortnick, Kokas, 1976; Lewis, 1988; Metz, 1989; Morrongiello & 

Roes, 1990; Mueller, 1993). Μήπως όμως μπορεί η μουσική εκπαίδευση να βελτιώσει 

και τις χώρο-αντιληπτικές ικανότητες των παιδιών; Σύγχρονοι ερευνητές ισχυρίζονται 

πως η μουσική εκπαίδευση μπορεί να φέρει καρποφόρα αποτελέσματα και βελτιώσεις 

γενικεύσιμες εκτός από τον χώρο της μουσικής και σε χωροχρονικές δοκιμασίες 

(Rauscher, Shaw, Levine, Wright, Dennis, Newcomb, 1997). Τα εμπειρικά ευρήματα 

υποστηρίζονται και από μία θεωρία ανάπτυξης του εγκεφαλικού φλοιού που έχει 

σχηματιστεί στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (Shaw, Silverman, & Pearson, 1985).  
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Από o,τι φαίνεται, η μουσική εκπαίδευση επηρεάζει με θετικό τρόπο την 

επίδοση σε δοκιμασίες χωροχρονικής φύσεως (spatial-temporal tasks), επειδή 

ορισμένοι γνωσιακοί πόροι αξιοποιούνται και εξελίσσονται τόσο κατά την διάρκεια 

της μουσικής όσο και της χωροχρονικής αντίληψης. Εκτός από τον κινητικό φλοιό, 

που αξιοποιείται και κατά την διάρκεια της μουσικής εκπαίδευσης με κάποιο μουσικό 

όργανο αλλά και κατά την διάρκεια της κίνησης στο χώρο, η μουσική εκπαίδευση 

καλλιεργεί έντονα την αντίληψη του χρόνου μέσα από την εκμάθηση ρυθμών και 

διαδοχικών ακολουθιών ήχων με συγκεκριμένες χρονικές αξίες.  

Επιπλέον, οι νοητικές αναπαραστάσεις χωρικών πληροφοριών είναι 

οργανωμένες ιεραρχικά (McNamara, Hardy, Hirtle, 1989, p225) ενώ το ίδιο ισχύει 

και για τις νοητικές αναπαραστάσεις των μουσικών ήχων (Gromko, 1994, 1995b, 

1996b). Διακρίνεται λοιπόν ένα ιεραρχικά δομημένο γνωσιακό μοντέλο οργάνωσης 

της μνήμης που αφορά χώρο-οπτικά αλλά και μουσικό-ακουστικά αντιλείματα 

(percepts) που ίσως να ισχύει και για την οργάνωση της μνήμης γενικά (McNamara, 

1986).  

Η παρεμφερής ιεραρχική δόμηση της μνήμης χωρικών και μουσικών 

πληροφοριών υποδεικνύει κοινά σημεία κατά τα στάδια της ανάπτυξης της οπτικής 

και της ακουστικής αντίληψης αλλά και επιστράτευση κοινών μηχανισμών για την 

πραγμάτωση των σχετικών ικανοτήτων. Βάσει αυτού, είναι προφανές το ότι η 

ενδυνάμωση της ηχητικής μνήμης μέσα από μουσικές ασκήσεις που εκπαιδεύουν την 

μνήμη ηχητικών αλληλουχιών, με συνέχεια και εξέλιξη μέσα στο χρόνο, οδηγεί σε 

ενδυνάμωση της αντίστοιχης ικανότητας μνημόνευσης χωρικών πληροφοριών, 

άσχετα από το αν η μία ικανότητα εδρεύει στον ακουστικό φλοιό (του κροταφικού 

βολβού) ενώ η άλλη στον οπτικό (του ινιακού βολβού).  
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Όσον αφορά την αναπτυξιακή συνιστώσα της θεωρίας, τα αποτελέσματα μίας 

πρόσφατης έρευνας (Gromko, Poorman, 1998) αποκάλυψαν ότι το όφελος που μπορεί 

να επιφέρει εφτάμηνη μουσική εκπαίδευση επάνω στην επίδοση σε δοκιμασίες 

χωροχρονικού τύπου είναι στατιστικά σημαντικό (U=SF, P=0.49) για τετράχρονα 

παιδιά και ακόμη πιο σημαντικό για τρίχρονα. Το όφελος μετρήθηκε συγκρίνοντας 

τις επιδόσεις 30 παιδιών στις χωροχρονικές δοκιμασίες WPPSI-R
1
 πριν και μετά από 

τους εφτά μήνες μουσικής εκπαίδευσης των δεκαπέντε παιδιών που αποτέλεσαν την 

πειραματική ομάδα.  

Τα παιδιά που αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου παρουσίασαν μία φθίνουσα 

πρόοδο της ανάπτυξης των χωροχρονικών τους ικανοτήτων, με τα τρίχρονα να 

παρουσιάζουν στατιστικά σημαντικώς καλύτερη ανάπτυξη και πρόοδο από τα 

τετράχρονα ( F(1,13)=10.30, P=0.007). Τα παιδιά που αποτέλεσαν την πειραματική 

ομάδα, παρουσίασαν επίσης φθίνουσα πρόοδο της ανάπτυξης των χωροχρονικών 

τους ικανοτήτων. Η διαφορά στην ανάπτυξη και την πρόοδο μεταξύ των τρίχρονων 

και των τετράχρονων δεν ήταν στατιστικά σημαντική ( F(1,13)=0.89, n.s.).  

Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα η μουσική εκπαίδευση μοιάζει να 

παρατείνει την διάρκεια της νοητικής ανάπτυξης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Αυτό 

μπορεί να οφείλεται στο γεγονός του ότι η μουσική εκπαίδευση φέρνει τα παιδιά 

μονίμως αντιμέτωπα με νέα μουσικά ερεθίσματα (stimuli) και αντιλείματα (percepts) 

των οποίων η πολυπλοκότητα μπορεί να αυξάνεται σταδιακά και χωρίς τέλος. Σε 

αυτό το πλαίσιο, η κατάκτηση μίας ικανότητας δεν αποτελεί κριτήριο τερματισμού 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας αλλά αφορμή για την έναρξη του επόμενου 

περισσότερο πολύπλοκου σταδίου. Με αυτό τον τρόπο, οι απαιτήσεις της μουσικής 

εκπαίδευσης από το γνωσιακό σύστημα των παιδιών δεν επιδέχονται κορεσμό, με 

                                                 
1
 Το  WPPSI-R αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων και δοκιμασιών που έχουν σχεδιαστεί 

από τον ψυχολόγο D. Wechsler (1989) και θεωρούνται κατάλληλες για τον διεξοδικό έλεγχο των 

νοητικών ικανοτήτων μικρών παιδιών. 
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αποτέλεσμα την παράταση των διαδικασιών της νοητικής ανάπτυξης, τουλάχιστον 

εκείνων που αφορούν την αντίληψη του χώρου και του χρόνου.  

 

Από τις μελέτες αυτές προβάλλει η σημασία και ο ρόλος του κατάλληλα 

διαμορφωμένου γνωσιακού περιβάλλοντος για την γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών 

κατά την κρίσιμη περίοδο των πρώτων χρόνων (Begley, 1996; Blakeslee, 1997; 

Zucker, 1994).  

Πιο συγκεκριμένα, είναι πλέον αποδεκτό από έναν ευρύ επιστημονικό κύκλο 

πως η κατάλληλη μουσική εκπαίδευση που αξιοποιεί τo κινητικό και αντιληπτικό 

σύστημα κατά την διάρκεια της κρίσιμης μαθησιακής ηλικίας, καλλιεργώντας την 

οπτική και την ακουστική αντίληψη του χώρου και του ήχου, βοηθάει τα παιδιά 

τόσο στο να αγαπήσουν την διαδικασία της μάθησης όσο και στο να κινούνται και 

να εκφράζονται με αυξημένη αντίληψη του περιβάλλοντός τους. Αξιοσημείωτο 

επίσης είναι το ότι η κατάλληλη μουσική εκπαίδευση μπορεί να διατηρήσει την 

γνωσιακή ανάπτυξη των παιδιών σταθερή κατά την διάρκεια της προσχολικής 

ηλικίας προετοιμάζοντας τα παιδιά και εφοδιάζοντάς τα με τα κατάλληλα εφόδια 

για το σχολείο και τις απαιτήσεις του (Gromko, Poorman, 1998).    
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Απόλυτη Ακοή, Εγκεφαλική Διάπλαση  και Εγκεφαλική 

Δικτύωση 

 

      Παράλληλες ενδείξεις που υποστηρίζουν την ύπαρξη της κρίσιμης 

αναπτυξιακής περιόδου για την εκμάθηση μουσικών αλλά και άλλων ικανοτήτων, 

προέρχονται από παρατηρήσεις και έρευνες σχετικές με το φαινόμενο που ονομάζεται 

‘απόλυτη ακοή’ ή ‘απόλυτο αυτί’ (absolute pitch). Ο όρος ‘απόλυτο αυτί’ αναφέρεται 

σε ανθρώπους που διαθέτουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ή να παράγουν 

μουσικούς τόνους με απόλυτη ακρίβεια χωρίς να χρησιμοποιούν κάποιον άλλο 

μουσικό τόνο ως σημείο αναφοράς.  

Οι περισσότεροι μουσικοί είναι ικανοί να αναγνωρίσουν μουσικούς τόνους και 

μουσικά διαστήματα έχοντας όμως κάποιο σημείο αναφοράς. Παραδείγματος χάριν, 

ακούγοντας την νότα ΝΤΟ μπορούν να τραγουδήσουν ή να αναγνωρίσουν την νότα 

ΣΟΛ.  

Οι άνθρωποι που διαθέτουν ‘απόλυτο αυτί’ αποτελούν ένα πιο σπάνιο είδος 

αφού μπορούν με το που ξυπνήσουν να παράγουν ή να αναγνωρίσουν τον τόνο 

οποιασδήποτε μουσικής νότας με απόλυτη ακρίβεια. Η ικανότητα αυτή, που διαθέτει 

ένας στους δέκα χιλιάδες ανθρώπους, φαίνεται να είναι αρθρωματική αφού δεν 

σχετίζεται με τις περισσότερες άλλες γνωσιακές λειτουργίες (Zatorre, 2003). Εξαίρεση 

σε αυτές αποτελεί η λειτουργία της μνήμης, που μοιάζει να συμβαδίζει με πολλές 

μουσικές ικανότητες, αφού στην περίπτωση της ικανότητας της ‘απόλυτης ακοής’ είναι 

απαραίτητες οι ικανότητες της ακουστικής αντίληψης υψηλής ακριβείας, αλλά και της 

συσχετιστικής μνήμης. 
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 Εκτός της άρρηκτης συνεργασίας των λειτουργιών της αντίληψης και της 

μνήμης, η ικανότητα της απόλυτης ακοής απαιτεί και την οικειοποίηση με τα ονόματα 

των μουσικών νοτών.  

Η οικειοποίηση αυτή δεν απαιτεί την εκμάθηση του ονόματος κάθε νότας, αφού 

υπάρχουν και αυτοδίδακτοι μουσικοί καθώς και μουσικοί της προφορικής παράδοσης 

οι οποίοι διαθέτουν την ικανότητα της απόλυτης ακοής χωρίς να γνωρίζουν τα ονόματα 

των νοτών. Οι μουσικοί αυτοί φανερώνουν την ικανότητά τους να αναγνωρίσουν μία 

νότα παράγοντάς την με το μουσικό όργανο που γνωρίζουν.  

Έχει διατυπωθεί η άποψη πως όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται με την ικανότητα 

της απόλυτης ακοής και πως η ικανότητα αυτή φθείρεται εάν δεν αξιοποιηθεί, με 

αποτέλεσμα το να παρατηρείται μόνο στο ποσοστό που εκτίθεται στα κατάλληλα 

μουσικά ερεθίσματα κατά την κρίσιμη ηλικία των  πρώτων ετών της ζωής. 

Επιστημονικές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σε βρέφη, φανερώνουν την 

ικανότητα των βρεφών να αντιλαμβάνονται απόλυτους τόνους καλύτερα από ότι 

σχετικούς τόνους (Saffran, Griepentrog, 2001).  

Συχνά, η ικανότητα της απόλυτης ακοής εμφανίζεται από μόνη της, όταν το 

παιδί πρωτοέρχεται σε επαφή με τις νότες και τα ονόματά τους χωρίς να επιβάλλεται 

μεθοδευμένη εξάσκηση της ικανότητας. Μάλιστα, πολλοί κάτοχοι της ικανότητας 

απόλυτης ακοής δηλώνουνε ότι η ικανότητα αυτή εμφανίστηκε με τόσο φυσικό τρόπο 

που υπέθεσαν πως όλοι την διέθεταν.  

  

Είναι σίγουρο πως οι εγκεφαλικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρο κατά την 

κρίσιμη ηλικία είναι υπεύθυνες για την ευκολία με την οποία τα παιδιά αποκτούν 

καινούργιες ικανότητες. Η αυξημένη πλαστικότητα του ανθρώπινου εγκεφάλου κατά 

την εν λόγω περίοδο παίζει καταλυτικό ρόλο στην όλη διαδικασία, ενώ υπάρχουν 
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πολλά παραδείγματα νευροαναπτυξιακών διεργασιών που χαρακτηρίζονται από 

κρίσιμες περιόδους αυξημένης ευαισθητοποίησης του γνωσιακού συστήματος, στη 

διάρκεια των οποίων είναι απαραίτητη η παρουσία των κατάλληλων 

περιβαλλοντικών ερεθισμάτων προκειμένου να εκφραστεί-αναδυθεί μία επιδεξιότητα. 

    

 Ιδιαίτερο ενδιαφέρον από νευροεπιστημονική σκοπιά παρουσιάζουν ευρήματα 

σύγχρονων ερευνών, οι οποίες αποκαλύπτουν ότι οι εγκέφαλοι των ανθρώπων που  

διαθέτουν την ικανότητα της απόλυτης ακοής επεξεργάζονται τα ηχητικά αντιλείματα 

διαφορετικά από τους υπόλοιπους εγκεφάλους. Ενώ το άκουσμα ενός μουσικού 

τόνου προκαλεί ηλεκτροφυσιολογικά μετρήσιμη νευρωνική ενεργοποίηση των 

συνηθισμένων εγκεφάλων, η ενεργοποίηση αυτή απουσιάζει από τους εγκέφαλους 

των ανθρώπων με ‘απόλυτο αυτί’. Η ασυμμετρία που πιθανότατα σχετίζεται με την εν 

λόγω ικανότητα, δεν οφείλεται σε αυξημένο εγκεφαλικό όγκο, όπως πολλοί 

ερευνητές φανταζόντουσαν, αλλά αντίθετα σε μειωμένο όγκο των διασυνδέσεων του 

μεσολοβίου (planum temporale) στο δεξί ημισφαίριο των ανθρώπων με απόλυτη 

ακοή. Όπως φανερώνουν έρευνες τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων (PET) και 

λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού πεδίου  (fMRI), ενώ η περιοχή αυτή 

δραστηριοποιείται έντονα σε εγκεφάλους μουσικών χωρίς απόλυτο αυτί κατά την 

διάρκεια δοκιμασιών αντίληψης μουσικών διαστημάτων, δηλαδή τονικών 

αποστάσεων, υπό τις ίδιες συνθήκες η ίδια περιοχή αδρανεί σε εγκεφάλους μουσικών 

που έχουν απόλυτο αυτί (Zattore, Perry, Beckett, Westbury, Evans, 1998).  

Στην πραγματικότητα, η απόλυτη ακοή δεν είναι αποτέλεσμα υπολειτουργίας 

του δεξιού ημισφαιρίου αλλά απλά δικτυακής λειτουργίας διαφορετικού τύπου. Αυτό 

προκύπτει από την συμπληρωματική παρατήρηση πως μία άλλη περιοχή του 

μετωπιαίου λοβού (frontal lobe), ο οπίσθιος πλαγιοραχιαίος φλοιός (posterior 



 14 

dorsolateral cortex), ενεργοποιείται κατά την διάρκεια ακρόασης μουσικών τόνων 

περισσότερο σε εγκεφάλους μουσικών με απόλυτη ακοή από ότι σε εγκεφάλους 

μουσικών χωρίς απόλυτη ακοή. Η περιοχή αυτή πιστεύεται πως είναι ιδιαίτερα 

σημαντική για την δημιουργία και την διατήρηση στη μνήμη ‘υπό όρων 

συσχετισμών’ (conditional associations). Είναι αληθοφανής λοιπόν η υπόθεση ότι η 

εγκεφαλική περιοχή του οπίσθιου πλαγιοραχιαίου φλοιού παρέχει τον σύνδεσμο 

μεταξύ του αντιληπτού μουσικού τόνου και του ονόματος της αντίστοιχης νότας, 

αφού άλλωστε περαιτέρω έρευνες φανέρωσαν πως η περιοχή αυτή μπορεί να 

ενεργοποιηθεί και σε μουσικούς χωρίς απόλυτο αυτί, εάν τους ζητηθεί να ονομάσουν 

ζεύγη νοτών που καθορίζουν συγκεκριμένες συγχορδίες, μία άσκηση θεωρητική. 

Επιπλέον, ενώ ο οπίσθιος πλαγιοραχιαίος φλοιός ενεργοποιείται μόνο σε μουσικούς 

με απόλυτη ακοή κατά την διάρκεια ακρόασης μεμονωμένων μουσικών τόνων, 

μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και σε ανθρώπους χωρίς απόλυτο αυτί και χωρίς 

μουσικές γνώσεις, κατά την διάρκεια της διαδικασίας μάθησης που συντελείται όταν 

μαθαίνουνε να συσχετίζουν μουσικούς τόνους με συγκεκριμένα αλλά αυθαίρετα 

ονόματα.  

 Από τα μέχρι τώρα στοιχεία, προβάλλει το συμπέρασμα ότι η ικανότητα της 

απόλυτης ακοής βασίζεται σε διαφορές δικτυακής οργάνωσης του εγκεφάλου που 

καθορίζονται κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής υπό κατάλληλες περιβαλλοντικές, αλλά 

ίσως και γενετικές, συνθήκες.  

Σε  κάθε περίπτωση, είναι πλέον αδιαμφισβήτητη η σημασία της πρώιμης 

μουσικής εκπαίδευσης αφού φαίνεται ότι μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του 

παιδικού εγκεφάλου, όχι μόνο επιφανειακά αλλά ακόμη και στο επίπεδο της 

διάπλασης και της ανατομίας, δημιουργώντας καινούργια μονοπάτια νευρωνικών 

και δικτυακών ενεργοποιήσεων και νέες εξειδικευμένες αλλά και γενικού εύρους 
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ικανότητες. Ακόμη, όσον αφορά την βέλτιστη λειτουργία του εγκεφάλου, τα 

στοιχεία των προαναφερθέντων ερευνών αποκαλύπτουν ότι δεν μετράει μόνο το 

απόλυτο μέγεθος αλλά και οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις μεταξύ καταφανών 

μορφολογικών χαρακτηριστικών και φλοιικής λειτουργίας.  

 

Στοιχεία από συγκρίσεις μεταξύ μουσικών ικανοτήτων  παιδιών και 

μουσικών ικανοτήτων ενηλίκων  

Όσον αφορά συγκρίσεις των ικανοτήτων των αναπτυσσόμενων εγκεφάλων 

των παιδιών με τις ικανότητες των πλήρως ανεπτυγμένων εγκεφάλων των ενηλίκων, 

οι ενήλικες αποδίδουν καλύτερα από τα παιδιά σε δοκιμασίες αναγνώρισης σχετικών 

τονικών αποστάσεων (Schellenburg & Trehub, 1996). Επίσης, οι ενήλικες με μουσικό 

αυτί αναγνωρίζουν τους μουσικούς τόνους με περισσότερη ακρίβεια από παιδιά με 

μουσικό αυτί (Miller & Clausen, 1997). Από την άλλη, τα νήπια μπορούν να μάθουν 

και να συγκρατήσουν ονόματα για συγκεκριμένους μουσικούς τόνους καλύτερα από 

ότι μεγαλύτερα παιδιά και ενήλικες (Crozier, 1997). Από αυτή την άποψη, τα νήπια 

μοιάζουν περισσότερο από τον υπόλοιπο πληθυσμό με τα αυτιστικά ή αναπτυξιακά 

καθυστερημένα άτομα (developmentally delayed individuals) των οποίων η γνωσιακή 

ακαμψία (cognitive inflexibility), γλωσσικοί περιορισμοί (language limitation) καθώς 

και η γνωστή τους τάση να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους όχι ολιστικά αλλά 

επικεντρώνοντας την προσοχή τους σε μεμονωμένα στοιχεία του, ίσως να 

διευκολύνει την εκμάθηση και την συγκράτηση στη μνήμη συγκεκριμένων μουσικών 

τόνων (Heaton et al., 1998, 1999). Φυσικά αναπτυξιακές διαφορές υπάρχουν, αφού 

στην περίπτωση των νηπίων η αυξημένη ευκολία εκμάθησης και συγκράτησης 

μουσικών τόνων πιθανότατα οφείλεται στην αυξημένη πλαστικότητα των νηπιακών 

εγκεφάλων, που επιτρέπει την άνετη εκμάθηση νέων ικανοτήτων κατά την κρίσιμη 
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ηλικία. Άξια σημείωσης, είναι η παρατήρηση της παράτασης της κρίσιμης, όσον 

αφορά την απόκτηση απόλυτου αυτιού, ηλικία σε παιδιά με καθυστερημένη 

διανοητική ανάπτυξη (Lenhoff et al., 2001).  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός πως η κρίσιμη ηλικία για την 

απόκτηση απόλυτου αυτιού από φυσιολογικά παιδιά είναι μέχρι εφτά χρονών και 

ταυτίζεται με την βέλτιστη περίοδο για απόκτηση φωνολογικής προφοράς ξένων 

γλωσσών εφάμιλλης με την ιθαγενή προφορά (Flege & Fletcher, 1992). Ίσως λοιπόν 

το γνωσιακό σύστημα των μικρών παιδιών να είναι το βέλτιστο για την εκμάθηση 

ικανοτήτων αναπαραγωγής ήχων και την εκμάθηση συσχετισμών όπως αυτοί μεταξύ 

νοημάτων και λέξεων ή μεταξύ μουσικών τόνων και νοτών. 

  

Οι κυριότεροι Ψυχολογικοί Περιβαλλοντικοί Παράγοντες Που 

επηρεάζουν τη μουσική ανάπτυξη 

Ο λόγος για τον οποίο μόνο ορισμένα από τα παιδιά που λαμβάνουν πρώιμη 

μουσική εκπαίδευση αποκτούν την ικανότητα της απόλυτης ακοής πρέπει να 

απορρέει από γενετικές διακυμάνσεις των συσχετιστικών ικανοτήτων και 

ανεξερεύνητους περιβαλλοντικούς παράγοντες (Schellenberg, Trehub 2003). Ένας 

περιβαλλοντικός παράγων, που είναι γνωστό ότι επηρεάζει έντονα και συστηματικά 

τις μουσικές επιδόσεις παιδιών που μαθαίνουν κάποιο μουσικό όργανο, είναι ο 

παράγων της γονικής συμπεριφοράς.  

Όταν οι γονείς υποστηρίζουν και παροτρύνουν το παιδί να μάθει μουσική 

ακούγοντας το, τραγουδώντας μαζί του ή συγχαίροντάς το, η αφοσίωση του παιδιού 

στη μελέτη αυξάνεται και οι μουσικές του επιδόσεις βελτιώνονται. Αντίθετα, εάν οι 

γονείς υποχρεώνουν και πιέζουν το παιδί να ασχοληθεί με τη μουσική χωρίς οι ίδιοι 

να εκφράζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτή, το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ακόμη 
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και οπισθοδρομικό για την μουσική πρόοδο του παιδιού (Sloboda, Davidson, Howe, 

Moore 1996).    

Ένας άλλος περιβαλλοντικός παράγοντας τουλάχιστον εξίσου σημαντικός με 

την στάση των γονιών απέναντι στο παιδί τους, τη μουσική και την μουσική 

εκπαίδευση, είναι η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος καθώς και η 

ψυχολογική σχέση που δημιουργείται μεταξύ παιδιού και δασκάλου. Και εδώ 

παρατηρείται η ίδια τάση που παρατηρείται και στην επίδραση της γονικής 

συμπεριφοράς, με την επιβράβευση να προωθεί την αγάπη του παιδιού για την 

μουσική και την επίπληξη να προωθεί την αποστροφή του από αυτή. Πολλοί 

καθηγητές κλασικής μουσικής έχουν περάσει το μεγαλύτερο ποσοστό της ζωής τους 

μελετώντας μουσική, συνήθως υπό ιδιαίτερα αυστηρές συνθήκες, ενώ παράλληλα 

θεωρούνται καλοί καθηγητές εξαιτίας της επιδεξιότητάς τους, χωρίς να έχουν 

παιδαγωγικές γνώσεις ή άλλες γνώσεις σχετικές με τη νοητική διάπλαση ενός μικρού 

παιδιού. 

  

Συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να περιορίζουμε την μουσική εκπαίδευση σε 

παιδιά μεγαλύτερα από κάποια ηλικία, θεωρώντας ότι τα βρέφη και τα νήπια δεν 

είναι αρκετά ώριμα ή έτοιμα για την μουσική, αφού άλλωστε αυτή μπορεί να 

μορφοποιήσει σε σημαντικό βαθμό την νοητική διάπλαση του ανθρώπινου 

γνωσιακού συστήματος. Αντίθετα, πρέπει να παρέχουμε σε όλα τα παιδιά την 

δυνατότητα καλλιέργειας των μουσικών τους ικανοτήτων χωρίς πιέσεις αλλά στον 

βαθμό που αυτά το επιθυμούνε αντικατοπτρίζοντας το πηγαίο και γνήσιο 

ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει πολλά από αυτά.  
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Η ιδιαίτερη αξία της μουσικής εκπαίδευσης για την  

γνωσιακή ανάπτυξη παιδιών με κινητικές και νοητικές 

αναπηρίες 

 

Ήχοι και Προθέσεις (Sounds of Intent) 

Αφότου είδαμε ότι η μουσική εκπαίδευση είναι σημαντική για την γνωσιακή 

διάπλαση φυσιολογικών παιδιών, είναι φυσικό να διερωτηθούμε το κατά πόσο η 

μουσική εκπαίδευση μπορεί να είναι ωφέλιμη για την γνωσιακή ανάπτυξη παιδιών με 

κινητικές και αντιληπτικές αναπηρίες.  

 

Σύγχρονες έρευνες του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Λονδίνου (Institute of 

Education, University of London) , εστιάζουν στην μουσική ανάπτυξη παιδιών με 

ριζικές και πολλαπλές μαθησιακές δυσκολίες (Profound Multiple Learning 

Difficulties), αξιοποιώντας διαθέσιμη τεχνολογία για την οπτικο-ακουστική 

καταγραφή των αντιδράσεων αλλά και της προόδου που έχουν τα παιδιά όταν 

εκτίθενται σε οργανωμένα μουσικά ερεθίσματα. Τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της 

νέας σειράς ερευνών, φανερώνουν πως ακόμη και παιδιά με έντονες και πολλαπλές 

μαθησιακές δυσκολίες, των οποίων η γνωσιακή, αισθητηριακή, φυσική, 

συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από καθυστέρηση, 

παρουσιάζουν μία σαφώς δομημένη πορεία μουσικής ανάπτυξης (Ockelford, Welch, 

Zimmermann, Himonides, 2005). Η πορεία αυτή αποτελείται από τα εξής στάδια: 

 

 

 



 19 

o ανάπτυξη της αντίληψης των ήχων (μουσικών και μη),      

o ανάπτυξη της αντίληψης του φάσματος των ήχων των οποίων η 

παραγωγή είναι δυνατή,        

o ανάπτυξη της αντίληψης απλών επαναλαμβανόμενων ηχητικών 

δομών,      

o ανάπτυξη της αίσθησης της νοηματικής διασύνδεσης των 

επαναλαμβανόμενων ηχητικών δομών.   

 

Αντιληπτικές Αναπηρίες 

 

Μουσικές ικανότητες σεπτο-οπτικών δυσπλασικών  

 Έρευνα που διεξάχθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω του Διαδικτύου, 

επέτρεψε την συλλογή στατιστικών στοιχείων σχετικά με το βαθμό μουσικού 

ενδιαφέροντος και τις μουσικές ικανότητες παιδιών με σεπτο-οπτική δυσπλασία 

(septo-optic dysplasia) ανά τον κόσμο (Ockelford, Welch, Pring, 2005). Η σεπτο-

οπτική δυσπλασία είναι μία πάθηση του νευρικού συστήματος που παρουσιάζεται σε 

1 στους 16,000 ανθρώπους. Ορίζεται ως συνδυασμός δυσπλασίας των οπτικών 

νεύρων, ανωμαλιών της υπόφυσης (pituary abnormalities) και απουσία μεσολοβίου, 

χωρίς το οποίο η μεταβίβαση αισθητηριακών πληροφοριών παρεμποδίζεται. Μεταξύ 

των πιθανών συμπτωμάτων της σεπτο-οπτικής δυσπλασίας είναι η μειωμένη όραση, 

ορμονικά προβλήματα, συμπεριφορικές δυσκολίες και παχυσαρκία. Ο τύπος και το 

εύρος των συμπτωμάτων διακυμαίνεται από ελαφρά μέχρι πολύ σοβαρά (Mehta, 

Dattani 2004).  

 Η συλλογή των στατιστικών στοιχείων επιτράπηκε από την χρήση ενός 

ειδικού ερωτηματολογίου που συμπληρωνότανε από τους γονείς κάθε παιδιού. Το 
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ερωτηματολόγιο περιείχε εκατό ερωτήσεις και δραστηριότητες σχεδιασμένες ώστε να 

ανταποκρίνονται σε όλα τα στάδια γνωσιακής ανάπτυξης, ενώ από την συμπλήρωση 

του ερωτηματολογίου προέκυπταν ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες 

σχετίζονταν με βιογραφικές λεπτομέρειες, ειδικά ενδιαφέροντα και ταλέντα που 

μπορεί να είχαν εντοπισθεί, επικοινωνιακές ικανότητες, τάσεις συμπεριφορών, βαθμό 

κοινωνικότητας, χαρακτηριστικά προσωπικότητας, μνημονικές ικανότητες, επίπεδο 

νοημοσύνης και άλλες πτυχές της γνωσιακής ζωής των δυσπλασικών που οι γονείς 

τους μπορεί να θεωρούσαν σημαντικές. 

 Η έρευνα φανέρωσε έναν στατιστικά σημαντικό συσχετισμό ανάμεσα στο 

βαθμό μουσικού ενδιαφέροντος-ικανότητας και τον βαθμό οπτικής αναπηρίας. Με 

άλλα λόγια, φαίνεται πως οι εντελώς τυφλοί έχουν σημαντικά περισσότερες 

ικανότητες και ενδιαφέρον για την μουσική από ότι όσοι έχουν μερική απώλεια 

όρασης (Ρ>0.001), οι οποίοι με τη σειρά τους έχουν σημαντικά περισσότερες 

ικανότητες και ενδιαφέρον για την μουσική από ότι οι συνομήλικοί τους που βλέπουν 

κανονικά (Ρ>0.01). 

 Πιο αναλυτικά, συγκρίσεις μεταξύ δυσπλασικών και μίας ομάδας ελέγχου 

εξισωμένης με τους δυσπλασικούς όσον αφορά τους παράγοντες της ηλικίας, 

εκπαίδευσης και της κοινωνικό-οικονομικής τάξης φανέρωσαν τις εξής αναλογίες: 

o Ενώ το ποσοστό των παιδιών με πλήρη όραση που παίζουν ένα 

μουσικό όργανο είναι 41%, το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών με 

σεπτο-οπτική δυσπλασία είναι μόνο 22%, παρά το παρατηρούμενο 

αυξημένο ενδιαφέρον τους για την μουσική. 

o Ενώ ο αριθμός των διαφορετικών μουσικών οργάνων που 

εκμαθαίνονται από τα παιδιά με πλήρη όραση είναι εφτά, ο αριθμός 

των μουσικών οργάνων που εκμαθαίνονται από παιδιά με σεπτο-
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οπτική δυσπλασία είναι μειωμένος σε τέσσερα (ενδεχομένως λόγω της 

διαφοροποιημένης χρηστικότητας των μουσικών οργάνων και την 

καταλληλότητά τους για εκμάθηση από τυφλούς).  

o Το 80% των παιδιών με σεπτο-οπτική δυσπλασία που μαθαίνουν 

κάποιο μουσικό όργανο είναι αυτοδίδακτοι και χρησιμοποιούν 

ακουστικό-οπτικές μεθόδους αντί της ανάγνωσης μουσικών 

συμβόλων. Το αντίστοιχο ποσοστό από τα παιδιά με πλήρη όραση 

είναι 48%, φανερώνοντας άλλη μία στατιστικά σημαντική διαφορά 

(Ρ<0.05). 

o Ενώ το 13% των παιδιών με πλήρη όραση αποκτούν επίσημη 

αναγνώριση των μουσικών τους ικανοτήτων, κανένα από τα παιδιά με 

σεπτο-οπτική δυσπλασία δεν είχε αποκτήσει καμία επίσημη 

αναγνώριση των ικανοτήτων του. Αντίθετα, τα παιδιά αυτά 

θεωρούνταν από μουσική άποψη αρχάριοι παρά τις εντυπωσιακές, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, μουσικές τους ικανότητες.  

o 34% των παιδιών με σεπτο-οπτική δυσπλασία είχαν μία κλίση προς το 

τραγούδι που ποτέ δεν αξιοποιήθηκε αφού κανένα δεν έλαβε 

μαθήματα μουσικής, φωνητικής ή τραγουδιού.  

Τα ερωτηματολόγια φανέρωσαν επίσης ότι η αντίληψη των γονέων 

δυσπλασικών παιδιών για την μουσική εκπαίδευση και την μουσικοθεραπεία 

χαρακτηριζόταν από αβεβαιότητα και παραπληροφόρηση.  

Τα ευρήματα αυτά οδήγησαν τους ερευνητές στο να συμπεράνουν ότι το 

περιπλαίσιο (context) της γνωσιακής αναπηρίας περιορίζει τις προσδοκίες, των 

γονέων αλλά και της κοινωνίας, σε χαμηλές προσδοκίες των μουσικών ικανοτήτων 

και των μαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών με σεπτο-οπτική δυσπλασία. 
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Ευτυχώς, οι χαμηλές αυτές προσδοκίες δεν επαληθεύονται, αφού τυφλά παιδιά με 

οπτική δυσπλασία μπορούν να φτάσουν άριστες επιδόσεις σε διάφορους τομείς της 

μουσικής επίδοσης συμπεριλαμβανομένης της απόλυτης ακοής (Ockelford, 2005).  

Η αυξημένη μουσική ικανότητα των σεπτο-οπτικο-δυσπλασικών, πιθανότατα 

οφείλεται σε φαινόμενα πληροφοριακού απομονωτισμού εντός του εγκεφάλου, 

αποτελέσματα της αρθρωματικότητάς του (Fodor, 1983). Ενώ δηλαδή ορισμένες 

εγκεφαλικές περιοχές μπορεί να απουσιάζουν ή να δυσλειτουργούν στο πλαίσιο της 

σεπτο-οπτικής δυσπλασίας, φαίνεται πως οι συγκεκριμένες είναι ανεξάρτητες της 

μουσικής ανάπτυξης, η οποία πραγματώνεται σε διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές 

που παραμένουν άθικτες. Με πιο απλά λόγια, ενώ τα οπτικά νεύρα των δυσπλασικών 

δεν διαπλάθονται φυσιολογικά παρεμποδίζοντας την ικανότητα της όρασης, τα 

αντίστοιχα νεύρα που σχετίζονται με την ακοή παραμένουν άθικτα επιτρέποντας την 

πλήρη ανάπτυξη της ακουστικής ικανότητας.  

Το πιο σημαντικό είναι το ότι οι σεπτο-οπτικο δυσπλασικοί δεν είναι το 

μόνο είδος ανθρώπων με γνωσιακές αναπηρίες που διατηρούν άθικτες τις 

μουσικές τους ικανότητες. Είναι πολλές οι γνωσιακές αναπηρίες που οφείλονται σε 

απώλεια συγκεκριμένων αντιληπτικών ή κινητικών ικανοτήτων και στα πλαίσια 

των οποίων οι εγκεφαλικές περιοχές που αφορούν μουσικές ικανότητες ενδέχεται 

να παραμένουν άθικτες.  

Δεδομένου ότι τα παιδιά που ζούνε κάτω από τους περιορισμούς που 

επιβάλλει μία κινητική ή αντιληπτική αναπηρία αναζητούνε δραστηριότητες που να 

ταιριάζουν με τις ικανότητές τους, να τους επιτρέπουν να εκφραστούν 

συναισθηματικά  αλλά και να περνάνε τον χρόνο τους διασκεδάζοντας και κατά 

συνέπεια προωθώντας την ψυχολογική τους ακεραιότητα, είναι αναμφισβήτητη η 

χρησιμότητα τέτοιου είδους δραστηριοτήτων.  
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Λογαριάζοντας την επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης επάνω στην 

γνωσιακή ανάπτυξη αλλά και την ανάγκη δημιουργίας δραστηριοτήτων 

κατάλληλων για την ψυχαγωγική διαπαιδαγώγηση ατόμων με γνωσιακές 

αναπηρίες, είναι λογικό να συλλογισθούμε με ποιόν τρόπο θα ήταν δυνατό να 

βελτιστοποιήσουμε τις μεθόδους εκπαίδευσης των μουσικών ικανοτήτων έτσι 

ώστε να είναι προσιτές και σε πολύ νεαρά παιδιά αλλά και σε παιδιά με κινητικές ή 

αντιληπτικές αναπηρίες.   

 

Σύγχρονα επιστημονικά υπολογιστικά προγράμματα 

μουσικής εκπαίδευσης 

 

Η χρησιμότητα της ανατροφοδότησης στην μουσική εκπαίδευση 

Η έρευνα σχετικά με την χρησιμότητα μεθόδων ανατροφοδότησης για την 

ανάπτυξη τραγουδιστικών ικανοτήτων ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 

από τους Howard και Welch (1989). Ο Howard είχε κατασκευάσει ένα σύστημα που 

ανέλυε σε αληθινό χρόνο την βασική συχνότητα ήχων ενώ ο Welch είχε ανακαλύψει 

ότι το 40% των δεκάχρονων παιδιών στην Αγγλία δεν είναι σε θέση να τραγουδήσουν 

σωστά μεμονωμένες νότες που ακούνε από ένα πιάνο και ακόμη ότι το ποσοστό αυτό 

παραμένει και στους ενήλικες. Καθώς ο δεύτερος ήθελε να δοκιμάσει ένα σύστημα 

με οπτική αναπαράσταση σε αληθινό χρόνο της βασικής συχνότητας μουσικών τόνων 

με παιδιά κάτω των δέκα ετών, οι δυο τους συνεργάστηκαν δημιουργώντας το  

SINGAD. 
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Το SINGAD είναι ένα υπολογιστικό πρόγραμμα που λειτουργεί σε τρεις φάσεις. 

Στην πρώτη φάση μία νότα παράγεται από ένα συνθεσάιζερ, στην δεύτερη φάση ένα 

παιδί αποπειράται να τραγουδήσει την ίδια νότα, ενώ στην τρίτη φάση οι οπτικές 

απεικονίσεις των συχνοτήτων του τόνου στόχου και του τόνου της απόπειρας του 

παιδιού παρουσιάζονται στην οθόνη προς σύγκριση.  

Αρχικά το SINGAD χρησιμοποιήθηκε σε ένα δημοτικό σχολείο της Αγγλίας στα 

πλαίσια ενός πειράματος που διήρκεσε έξι εβδομάδες και στο οποίο συμμετείχαν 

τριάντα παιδιά χωρισμένα σε δύο πειραματικές ομάδες και μία ομάδα ελέγχου. Η 

πρώτη πειραματική ομάδα  χρησιμοποιούσε το πρόγραμμα σε ζευγάρια υπό την 

επίβλεψη και με την βοήθεια ενός δασκάλου. Η δεύτερη πειραματική ομάδα 

χρησιμοποιούσε το πρόγραμμα σε ζευγάρια χωρίς την καθοδήγηση δασκάλου. Η 

ομάδα ελέγχου δεν χρησιμοποίησε το πρόγραμμα SINGAD καθόλου. 

Βάσει μετρήσεων τραγουδιστικής ακρίβειας για μεμονωμένους μουσικούς τόνους 

πριν και μετά από τις έξι εβδομάδες του πειράματος, τα αποτελέσματα της έρευνας 

φανέρωσαν σημαντική βελτίωση των τραγουδιστικών ικανοτήτων όλων των παιδιών 

που χρησιμοποίησαν το SINGAD  και σταθερή επίδοση των παιδιών που δεν 

χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα (Welch, Rush, Howard, 1988). 

 Πολλές έρευνες ακολούθησαν τα πρώτα αυτά αισιόδοξα αποτελέσματα 

επιβεβαιώνοντας την χρησιμότητα τεχνικών ανατροφοδότησης στην καλλιέργεια 

τραγουδιστικών ικανοτήτων. Αναφορικά, οι έρευνες των Welch και White (1993/4) 

και Welch και Howard (2002) με παιδιά που τραγουδούσαν, των Welch, Howard και 

Rush (1989) με παιδιά δημοτικών σχολείων και των Rossiter et al (1996) και Thorpe 

et al (1999)   με ενήλικες οδήγησαν στην σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος 

SINGAD, το WINSINGAD (Welch, Howard, Himonides, Brereton, 2005). 
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 Το WINSINGAD αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας υπολογιστικής 

ανατροφοδότησης για την ανάπτυξη τραγουδιστικών ικανοτήτων και την βελτίωση 

του επιπέδου μαθημάτων τραγουδιού, ένα πρόγραμμα κατασκευασμένο από τους 

ερευνητές που πρωτο-σκέφτηκαν αυτού του είδους την εφαρμογή.  

Το WINSINGAD αξιοποιεί ένα μικρόφωνο, και μία κάμερα. Όταν λειτουργεί το 

WINSINGAD είναι ορατά στην οθόνη του υπολογιστή τα δεδομένα ενδιαφέροντος. 

Εάν το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο μάθημα είναι η διόρθωση της στάσης ενός 

μαθητή, τότε στην οθόνη θα προβάλλεται η εικόνα από την κάμερα δείχνοντας σε 

αληθινό χρόνο την στάση, τις κινήσεις και τις χειρονομίες του τραγουδιστή. Εάν το 

ενδιαφέρον αφορά το παραγόμενο τραγούδι, στην οθόνη μπορούν να προβάλλονται 

ένα ή περισσότερα διαγράμματα που απεικονίζουν σε αληθινό χρόνο δεδομένα όπως 

το ηχοκύμα εισόδου, την αλλαγή της βασικής συχνότητας στο χρόνο (που προσφέρει 

πληροφορία σχετικά με τους παραγόμενους τόνους και την μελωδική γραμμή), το 

βραχυπρόθεσμο φάσμα ήχου (short-term spectrum), το φάσμα ήχου περιορισμένων 

συχνοτήτων (narrow band spectrum), την φασματική αναλογία φάσματος στον χρόνο 

(spectral ratio against time) για πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την 

σταθερότητα της φωνητικής χροιάς, καθώς και την δυναμική της φωνής (carrying 

power of the voice) και το εμβαδό των φωνητικών οργάνων (vocal tract area) που 

παρέχει πληροφορίες για το σχετικό μέγεθος των εσωτερικών παλλόμενων 

κοιλοτήτων (relative size of inner resonating cavities).   

To WINSINGAD χρησιμοποιήθηκε κατά την διάρκεια ενός εξαμήνου, από δύο 

επαγγελματίες δασκάλους τραγουδιού, ως βοηθητικό εργαλείο στα μαθήματά τους. 
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Οι δύο αυτοί δάσκαλοι, δήλωσαν πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα το οποίο 

χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα εύχρηστο και χρήσιμο
2
.  

Η κυριότερη διαφορά του WINSINGAD από το SINGAD είναι η ικανότητά του 

να παρέχει δεδομένα για ολόκληρα αποσπάσματα τραγουδιού και όχι μόνο για 

μεμονωμένους τόνους. Αν και εύχρηστο σαν πρόγραμμα, απαιτεί μία διαδικασία 

οικειοποίησης με αυτό και κάποιες βασικές γνώσεις ερμηνείας επιστημονικών 

διαγραμμάτων. Παρόλα αυτά η χρησιμότητά του παραμένει αδιαμφισβήτητη αφού 

παρέχει την δυνατότητα ηχογράφησης και ένα αντικειμενικό μέσο για την 

αξιολόγηση τραγουδιστικών συμπεριφορών. Με αυτό τον τρόπο δίνεται στους 

μαθητές η δυνατότητα να δούνε τα λάθη τους σε μορφή εικόνων και χάνεται το 

πρόβλημα της αμφισημότητας στην επικοινωνία μεταξύ μαθητή και δασκάλου (Το 

πρόβλημα της αμφισημίας αφορά την δυσκολία του να περιγραφεί κάτι αφηρημένο 

όπως το τραγούδι λεπτομερώς, εν έλλειψη καθιερωμένης ορολογίας) (Welch, 

Howard, Himonides, Brereton, 2005). 

Το WINSINGAD αν και πολύ χρήσιμο βοηθητικό εργαλείο για την διδασκαλία 

τραγουδιστικών ικανοτήτων δεν αποτελεί από μόνο του μία πλήρη μέθοδο 

εκπαίδευσης των τραγουδιστικών ικανοτήτων ενώ το είδος της ανατροφοδότησης 

που προσφέρει δεν είναι κατάλληλο για τις παιδικές ηλικίες λόγω της 

επιστημονικής μορφής των αναπαραστάσεών του. Ακόμη, ενώ το WINSINGAD 

αποδεικνύει την χρησιμότητα της οπτικής-ακουστικής ανατροφοδότησης στην 

μουσική εκπαίδευση, δεν εξερευνά τις δυνατότητες που προσφέρονται από το κάθε 

είδος ανατροφοδότησης μεμονωμένα. Η ακουστική ανατροφοδότηση 

συγκεκριμένα ίσως να είναι καταλληλότερη για παιδιά με μειωμένες αντιληπτικές 

ικανότητες και για τυφλούς.   

                                                 
2
 Το WINSINGAD είναι διαθέσιμο δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.sarand.com/prd/winsingad/winsingad.html 

http://www.sarand.com/prd/winsingad/winsingad.html
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Σύγχρονα εμπορικά υπολογιστικά προγράμματα μουσικής 

εκπαίδευσης 

 

 Η πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιτρέψει την δημιουργία πολλών 

υπολογιστικών εφαρμογών που έχουνε ως στόχο την εκπαίδευση μουσικών 

ικανοτήτων μέσω της αλληλεπίδρασης με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή
3
. Οι 

εφαρμογές αυτές συνήθως απευθύνονται είτε σε ανθρώπους που έχουν ήδη κάποιες 

μουσικές γνώσεις είτε σε ανθρώπους που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την 

μουσική με συστηματικό τρόπο. Αυτό όμως που είναι κοινό μεταξύ όλων των 

εφαρμογών είναι η ένταξη του υπολογιστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος εντός 

του εδραιωμένου επίσημου πλαισίου της μουσικής θεωρίας. Έτσι, τυπικά 

προγράμματα εκπαίδευσης μουσικών ικανοτήτων που έχουν σχεδιαστεί για τις 

πρώιμες ηλικίες καθοδηγούν τους χρήστες τους προς την βελτίωση των 

τραγουδιστικών τους ικανοτήτων θεωρώντας την εκμάθηση των ονομάτων των 

νοτών προαπαιτούμενη. Ακόμη η βελτίωση των ικανοτήτων των μαθητευόμενων 

είναι αποτέλεσμα επανάληψης αρμονικών ασκήσεων που φέρουν πολύ λίγες 

ομοιότητες με το αληθινό τραγούδι.  

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, ενώ δεν έχουν προλάβει να αναπτύξουν 

στο έπακρο τις διανοητικές τους ικανότητες που επιτρέπουν την εκμάθηση 

αφηρημένων εννοιών, έχουν ένα επαρκώς ανεπτυγμένο φωνητικό σύστημα το οποίο 

τους επιτρέπει την ομιλία και το τραγούδι με τρόπο εξίσου ικανοποιητικό όσο αυτός 

των ενηλίκων. Η εκμάθηση των επίσημων και εδραιωμένων μουσικών εννοιών της 

συχνότητας και του μέτρου μέσω των μουσικών συμβόλων απαιτούν σχετικά 

                                                 
3
 παραδείγματα υπάρχουν στις ιστοσελίδες: http://www.ecsmedia.com/products/prodmusic.shtml 

http://www.msu.edu/user/spangle9/etsoftware.html http://www.danryderfielddrills.com/!EAR_TRA.HTM#HearMaster 
http://www.musiksuche.de/html/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=1 

http://www.ecsmedia.com/products/prodmusic.shtml
javascript:ol('http://www.msu.edu/user/spangle9/etsoftware.html');
javascript:ol('http://www.danryderfielddrills.com/!EAR_TRA.HTM#HearMaster');
javascript:ol('http://www.musiksuche.de/html/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=1');
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ανεπτυγμένη αφαιρετική σκέψη με αποτέλεσμα πολλά παιδιά που έχουν εμφανή 

μουσική έφεση να αποστρέφονται την μουσική παιδεία εξαιτίας των αυστηρών 

μεθόδων διδασκαλίας και των δυσνόητων για αυτά μουσικών εννοιών. Παράλληλα, 

πολλοί καταξιωμένοι μουσικοί αγνοούν τις επίσημες μουσικές έννοιες, όντας 

αυτοδίδακτοι ή διδαγμένοι με τον παραδοσιακό τρόπο μεταβίβασης πρακτικής 

(οργανοπαικτικής) γνώσης από τον δάσκαλο στον μαθητή, αποδεικνύοντας πως η 

εκμάθηση της επίσημης θεωρίας της δυτικής μουσικής δεν είναι απαραίτητη στους 

μουσικούς.  

Ακόμη και προσπάθειες δημιουργίας τραγουδιστικών δραστηριοτήτων που 

δεν απαιτούν προηγούμενες θεωρητικές γνώσεις, ούτε επιδιώκουν την εκμάθησή τους 

πλήττονται από το ότι φέρουν άλλες απαιτήσεις όπως την απαίτηση προηγούμενων 

γνώσεων ανάγνωσης ή αρίθμησης ή των ονομάτων συγκεκριμένων κατηγοριών 

αντικειμένων όπως ζώων, χρωμάτων κ.α. 

Παραδειγματικά αναφέρεται το παράδειγμα μίας πολύ αξιόλογης προσπάθειας 

που πραγματοποιείται στην Ιαπωνία με σκοπό την διδαχή παραδοσιακών 

γιαπωνέζικων τραγουδιών σε παιδιά ηλικίας 8 χρονών και άνω. Ο περιορισμός της 

ηλικίας είναι αποτέλεσμα της ανάγκης αναγνωστικών ικανοτήτων για την 

χρησιμοποίηση του συγκεκριμένου λογισμικού αν και όπως είδαμε ο περιορισμός 

αυτός εξαναγκάζει την διεξαγωγή των σχετικών δραστηριοτήτων μετά από το 

χρονικό διάστημα της κρίσιμης μαθησιακής περιόδου. 

Πρόκειται για μία προσπάθεια περισυλλογής 1200 παραδοσιακών 

γιαπωνέζικων νανουρισμάτων και παιδικών τραγουδιών τα οποία ηχογραφήθηκαν και 

εμπλουτίστηκαν με εικονικό περιεχόμενο που επέτρεπε την παρουσίασή τους σε 

παιδιά της ηλικίας των οχτώ ετών (Miyashita,  2004). Στην ουσία πρόκειται για ένα 

είδος KARAOKE προσαρμοσμένο για μαθητές των πρώτων τάξεων του δημοτικού. 
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Τα λόγια των τραγουδιών παρουσιάζονται σε οθόνη και χρωματίζονται την στιγμή 

που ακούγονται έτσι ώστε ο στόχος των παιδιών είναι να τραγουδήσουνε τις λέξεις 

που διαβάζουνε, την στιγμή που οι λέξεις χρωματίζονται και ακούγονται 

ηχογραφημένες. Αν και κατάλληλη για ομαδική εκμάθηση των συγκεκριμένων 

τραγουδιών, η μέθοδος αυτή δεν επιτρέπει ούτε τον έλεγχο ούτε την αξιολόγηση της 

απόδοσης κάθε παιδιού ενώ συνάμα η αξιοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος 

απαιτεί τα παιδιά που συμμετέχουν στην δραστηριότητα να έχουν ήδη αποκτήσει την 

ικανότητα ανάγνωσης. 

 

Ένα νέο  μουσικό-εκπαιδευτικό υπολογιστικό πρόγραμμα 

του οποίου ο σχεδιασμός βασίζεται σε αποτελέσματα 

σύγχρονων επιστημονικών ερευνών 

 

Με αφορμή τις παραπάνω παρατηρήσεις, θεωρήθηκε σκόπιμη η 

δημιουργία ενός υπολογιστικού προγράμματος για όλα τα παιδιά που θα αποτελεί 

μία πλήρη μέθοδο εκμάθησης τραγουδιού χωρίς απαιτήσεις προηγούμενων 

γνώσεων. 

Το πρόγραμμα που δημιουργείται εντός των πλαισίων του παρόντος κειμένου 

θα έχει ορισμένα κοινά στοιχεία με προγράμματα τύπου KARAOKE όμως θα είναι 

οργανωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει επιπλέον την εκπαίδευση 

τραγουδιστικών ικανοτήτων εξαρχής χωρίς να απαιτεί προηγούμενη μουσική 

εμπειρία ή την ικανότητα ανάγνωσης. Επιπλέον το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα είναι 

βασισμένο στις επιστημονικές θεωρίες της εγκεφαλικής, ψυχολογικής και 

τραγουδιστικής ανάπτυξης και θα επιτρέπει την δημιουργία αρχείων με τα στοιχεία 
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προόδου κάθε παιδιού όχι μόνο σε μορφή περιγραφικών στατιστικών αλλά και σε 

ακατέργαστη μορφή ηχογραφημένων προσπαθειών. 

Σκοπός του λογισμικού προς ανάπτυξη θα είναι η επίτευξη της διδασκαλίας 

ολόκληρων μουσικών τραγουδιών ή επιλεγμένων αποσπασμάτων, μέσα από την 

ατομική ή ομαδική εξάσκηση χωρίς να προαπαιτείται εκμάθηση των πρωταρχικών 

μουσικών εννοιών ή προηγούμενη εμπειρία στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

Ο προσεγμένος σχεδιασμός της μεθόδου εκμάθησης σε συνδυασμό με την 

προσεγμένη επιλογή των τραγουδιών και τα κατάλληλα συνοδευτικά ερεθίσματα θα 

καθιστούν την αλληλεπίδραση προσιτή, άμεση, αποδοτική και διασκεδαστική κάθε 

στιγμή της διεπαφής ενώ παράλληλα η πρόοδος των μικρών τραγουδιστών θα μπορεί 

να μετρηθεί με επιστημονικό τρόπο, προσαρμόζοντας το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

καταλλήλως.  

Συμπληρώνοντας, το προτεινόμενο λογισμικό θα αποτελεί ένα κατάλληλο 

εργαλείο για την επίτευξη της πρώτης επαφής παιδιών προσχολικής ηλικίας με 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Αν και απλό στον τρόπο αλληλεπίδρασης (ακουστικά, 

μικρόφωνο και ποντίκι), θα τους επιτρέπει από την πρώτη στιγμή να καταλάβουν ότι 

ο υπολογιστής αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο σύστημα επεξεργασίας και παραγωγής 

φυσικών πληροφοριών. Τέλος, υπάρχει ελπίδα ότι το λογισμικό θα είναι δυνατό να 

αξιοποιηθεί και από παιδιά με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες που διαθέτουν άθικτες 

τις μουσικές τους δυνατότητες, εισάγοντάς τα έτσι στον κόσμο των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και θέτοντας τις βάσεις για πιο πολύπλοκες μελλοντικές εφαρμογές. 
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Τραγουδιστική Ανάπτυξη των Παιδιών 

 

Προτού παρουσιαστεί το πρόγραμμα εκπαίδευσης τραγουδιστικών ικανοτήτων, 

είναι σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένα δεδομένα που επηρέασαν τον σχεδιασμό του 

προγράμματος καθώς και μία σύγχρονη θεωρία των σταδίων της τραγουδιστικής 

ανάπτυξης των παιδιών. 

 

Από την αρχή του αιώνα μέχρι σήμερα, επιστημονικές έρευνες στον τομέα του 

παιδικού τραγουδιού έχουν επικεντρωθεί κυρίως στην αναγνώριση φωνητικών 

διαστημάτων που βολεύουν τα παιδιά καθώς και στην αναγνώριση και την 

αντιμετώπιση των παιδιών που τραγουδούν φάλτσα, τα οποία συνήθως ονομάζονται 

‘αβέβαιοι τραγουδιστές’ (uncertain singers). Πολλοί ερευνητές έχουν διατυπώσει την 

άποψη πως υπάρχουν πολλά είδη αβέβαιων τραγουδιστών (Welch, 1986). 

 

Φωνητικό Εύρος 

Ο Joyner παρατήρησε ότι η ικανότητα των παιδιών να τραγουδούν σωστά 

επηρεάζεται από τις σχετικές συχνότητες των τόνων-στόχων (Joyner 1969, 1971). Σε 

ένα δείγμα από 32 δωδεκάχρονα είχε διακρίνει τρεις ομάδες: αυτούς που 

τραγουδούσαν σωστά και σύμφωνα με την μελωδική γραμμή-στόχο, αυτούς που 

τραγουδούσαν άστατα αλλά πετυχαίνοντας ορισμένες από τις νότες της μελωδικής 

γραμμής και εκείνα που δεν παρουσίασαν οποιοδήποτε ίχνος ομοιότητας με την 

μελωδική γραμμή. 

Ο Joyner αναφέρει πως περισσότερα από το ένα τρίτο των παιδιών από τις δύο 

τελευταίες ομάδες, που είχαν χαρακτηριστεί ως κακοί τραγουδιστές, τραγούδησαν 
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την μελωδία με πολύ περισσότερη ακρίβεια όταν η μελωδία μεταφέρθηκε σε μία 

άλλη κλίμακα της οποίας το φωνητικό εύρος ήταν καταλληλότερο για τις παιδικές 

φωνές. Συνεπώς όχι μόνο μπορούν να υπάρξουν πολλά είδη κακής τραγουδιστικής 

συμπεριφοράς αλλά και κάθε παιδί μπορεί να ανήκει σε πολλά από αυτά τα είδη 

ανάλογα με το μουσικό περιπλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να τραγουδήσει.  

 

Συνοδεία 

Εκτός του απόλυτου φωνητικού εύρους, ένας άλλος παράγοντας που μπορεί να 

επηρεάσει την τραγουδιστική ακρίβεια ενός παιδιού είναι ο παράγοντας της 

συνοδευτικής αρμονίας. Ο Sterling (1984) ζήτησε από παιδιά σχολικής ηλικίας να 

τραγουδήσουν μία μελωδία με συνοδεία ενός συνοδευτικού οργάνου. Αναφέρει ότι 

τα παιδιά τραγουδούν με περισσότερη ακρίβεια όταν το συνοδευτικό όργανο παίζει 

συγχορδίες της παραδοσιακής τονικής αρμονίας και με λιγότερη ακρίβεια όταν το 

συνοδευτικό όργανο παίζει συγχορδίες χρωματικές, μειωμένες, αυξημένες ή 

συγχορδίες τέταρτης, οι οποίες αν και είναι σύμφωνες με τους κανόνες αρμονίας 

ξενίζουν το μουσικώς ανεκπαίδευτο αυτί. Το γεγονός αυτό βέβαια δικαιολογείται από 

την σχετική εξοικείωση της ανθρωπότητας του δυτικού κόσμου με την τονική 

αρμονία έναντι των άλλων ειδών αρμονίας. Εν πάση περίπτωση τα ευρήματα 

επαληθεύουν την παρατήρηση πως οι άνθρωποι μπορούν να έχουν διαφορετική 

τραγουδιστική απόδοση ανάλογα με τις συνθήκες του μουσικού τους περιπλαίσιου 

(musical context). 

 Εκτός από την απόδοση στο τραγούδι το μουσικό περιπλαίσιο μπορεί να 

επηρεάσει και την μουσική αντίληψη όπως υποδεικνύει έρευνα των Harajda και Fyk 

(1981). Η έρευνα αυτή φανέρωσε πως η ικανότητα των παιδιών να αναγνωρίζουν 

αλλοιωμένα μουσικά διαστήματα ήτανε καλύτερη όταν τα μουσικά διαστήματα 
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παρουσιάζονταν εντός μίας μελωδίας από ότι όταν τα μουσικά διαστήματα 

παρουσιάζονταν αυτούσια, εκτός μελωδικού περιπλαίσιου. Επιπλέον η ικανότητα 

αναγνώρισης αλλοιωμένων διαστημάτων ήτανε καλύτερη όταν τα ερεθίσματα είχαν 

παραχθεί από φυσικά μουσικά όργανα από ότι όταν είχαν παραχθεί από ηλεκτρονικά 

μουσικά όργανα. 

 

Παρόμοια ευρήματα από άλλες έρευνες έρχονται να συμπληρώσουν την 

κατανόησή μας όσον αφορά την τραγουδιστική ανάπτυξη των παιδιών. Ο Roberts 

(1972) είχε αναγνωρίσει έξι κατηγορίες τραγουδιστών. Αυτές αποτελούνταν από 

παιδιά που: τραγουδούν σωστά εντός του φωνητικού τους εύρους, τραγουδάνε σωστά 

μόνο τμήμα της μελωδικής γραμμής, τραγουδάνε σωστά την μελωδική γραμμή αλλά 

σε χαμηλότερο τόνο, τραγουδάνε σωστά την μελωδική γραμμή αλλά σε υψηλότερο 

τόνο, δεν ακολουθούν την μελωδική γραμμή καθόλου, τραγουδάνε μονοτονικά και 

εκτός μελωδίας (Davies and Roberts, 1975, p. 24). 

Η Jones (1979) αναφέρει οι τα παιδιά που δεν τραγουδούν καλά μπορούν να 

χωριστούν σε τρεις βασικές κατηγορίες. Η πρώτη αποτελείται από τα παιδιά που 

διατηρούν έναν τόνο καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδίσματος χωρίς μελωδία. Η 

δεύτερη αποτελείται από παιδιά που τραγουδούν με τυχαίο τρόπο, άλλοτε επάνω και 

άλλοτε κάτω από την μελωδική γραμμή. Η τρίτη κατηγορία αποτελείται από παιδιά 

που αλλάζουν κλειδί όποτε η μελωδία βγαίνει εκτός του φωνητικού τους εύρους, 

αλλάζοντας συχνά κέντρο μουσικού κλειδιού.  

Και οι δύο παραπάνω ερευνητές αναφέρουν πως βελτίωση στην τραγουδιστική 

ακρίβεια των παιδιών που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες είναι δυνατή και 

μάλιστα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με την βοήθεια ειδικών 

προγραμμάτων ‘επανόρθωσης’ των φωνητικών ικανοτήτων. 
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Η δυνατότητα βελτίωσης της τραγουδιστικής ικανότητας υποδεικνύει πως δεν 

πρόκειται για διακριτές κατηγορίες μουσικών ικανοτήτων αλλά για σημεία επάνω σε 

έναν νοητό άξονα ανάπτυξης της τραγουδιστικής ικανότητας. Με άλλα λόγια η 

ικανότητα αυτή αναπτύσσεται σταδιακά μέσω της αλληλεπίδρασης του παιδιού με το 

μουσικό του περιβάλλον. Η θέση των παιδιών επάνω στον άξονα αυτό εξαρτάται από 

την ποιότητα της αναφορικής με τις τραγουδιστικές τους επιδόσεις ανατροφοδότησης 

που λαμβάνουν εκείνη την στιγμή αλλά και που έχουν λάβει κατά την διάρκεια ζωή 

τους. 

 

Άλλα ευρήματα που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή θεωρία της τραγουδιστικής 

ικανότητας προέρχονται από μία έρευνα του Moog (1976) κατά την οποία 

παρατήρησε ότι το ένα τρίτο των δίχρονων παιδιών ήταν ικανά να μιμηθούν 

τραγούδια που άκουγαν με τα λόγια να μιμούνται πρώτα, στην συνέχεια την 

πρόσθεση του ρυθμού και τη μελωδική διάσταση μετέπειτα Μοog (1976, p46). 

O Fyk (1985) αναφέρει ότι όταν δεκάχρονα παιδιά αντιμετωπίζουν μία 

τραγουδιστική δοκιμασία κατά την οποία πρέπει να τραγουδήσουν μία νότα-στόχο, 

έχουν την τάση να τραγουδούν αντί για την σωστή νότα μία άλλη η οποία ίσως να τα 

βολεύει περισσότερο αλλά η οποία είναι και αρμονικά ‘σύμφωνη’ (consonant) με την 

νότα-στόχο. Επιπλέον, πολλά παιδιά αντί να παραμένουν ‘σκλάβοι της αρμονικής 

συμφωνίας’, όπως τα χαρακτήρισε ο Fyk, κάνουν μία ενεργή προσπάθεια να 

μεταπηδήσουν από την αρχική νότα στην νότα-στόχο. Ακόμη, ο Fyk παρατήρησε ότι 

μία κατηγορία παιδιών που πετύχαιναν 35% ακρίβεια αυξάνοντας ή μειώνοντας 

σταδιακά την συχνότητα της νότας που παρήγαγαν είχαν φωνητικό εύρος ‘ενάτης 

μικρής’, δηλαδή σχεδόν μία οκτάβα. Η πιο σωστή κατηγορία είχε 81% τραγουδιστικά 

σωστές αντιδράσεις. O Fyk κατέληξε στο συμπέρασμα πως όσο πιο αναπτυγμένες 
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είναι οι τραγουδιστικές ικανότητες ενός παιδιού τόσο μικρότερη είναι η απαιτούμενη 

διάρκεια της νότας-στόχου προκειμένου να αναγνωριστεί αφού όταν τα παιδιά της 

χειρότερης ομάδας πετύχαιναν την σωστή αναπαραγωγή ενός μουσικού τόνου 

χρειαζόντουσαν περίπου 450 με 1750 χιλιοστά του δευτερολέπτου ενώ τα παιδιά της 

καλύτερης ομάδας χρειαζόντουσαν κατά μέσο όρο 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου.  

 

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα των ερευνών αυτών, προκύπτει ένα μοντέλο συνεχούς 

τραγουδιστικής ανάπτυξης που αποτελείται από αρκετά στάδια ανάπτυξης (Welch, 

1986). Στο ένα άκρο βρίσκεται το τραγούδι εκτός μελωδίας (out-of-tune) ενώ στο 

άλλο το μελωδικό τραγούδι (in-tune).  

Κατά το πρώτο στάδιο ανάπτυξης, το ενδιαφέρον του παιδιού φαίνεται να 

επικεντρώνεται στα λόγια παρουσιάζοντας ελάχιστη μελωδική διακύμανση. Ίσως 

αυτό να οφείλεται στο ότι είναι αδύνατο για τα παιδιά να αφιερώσουν την προσοχή 

τους σε παραπάνω από μία παράμετρο του τραγουδιού και τα λόγια επικρατούν 

επάνω στην μελωδία λόγω της κοινωνικής αξίας που έχει το λεκτικό νόημα έναντι της 

μελωδίας. Συνεπώς, το στάδιο αυτό δεν υποδηλώνει τραγουδιστική ανικανότητα από 

μέρους των παιδιών αλλά συμβολίζει την διαδικασία εξοικείωσης των παιδιών με το 

νέο για αυτά είδος ομιλίας, τον μελωδικό λόγο, το τραγούδι. Σε αυτό το στάδιο, τα 

παιδιά επιλέγουν έναν τόνο που τα βολεύει, αντί του τόνου-στόχου, και διατηρούνε 

τον τόνο αυτό καθώς ‘απαγγέλουνε’ τα λόγια. Συχνά βέβαια ο τόνος που επιλέγουν 

τα παιδιά είναι εναρμονισμένος με τον τόνο-στόχο, φανερώνοντας την ύπαρξη 

κάποιας πρωταρχικής αντίληψης της έννοιας της μουσικότητας. 

Στο δεύτερο στάδιο της τραγουδιστικής ανάπτυξης, παρατηρείται περισσότερη 

μελωδική διακύμανση με ορισμένες πετυχημένες απόπειρες ταιριάγματος 
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παραγόμενων νοτών με τις νότες-στόχους. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται από 

αυξανόμενη αντίληψη των τονικών διαφορών και της δυνατότητας ελεγχόμενης 

αναπαραγωγής συγκεκριμένων μουσικών τόνων. 

Το τρίτο στάδιο της τραγουδιστικής ανάπτυξης, διακρίνεται από την ενεργή 

απόπειρα των παιδιών να προσεγγίσουν την νότα-στόχο, ξεκινώντας από την νότα 

που τα βολεύει και αυξάνοντας το ‘ύψος’ του τόνου της προσθέτοντας προοδευτικά 

σταθερά μουσικά διαστήματα. Στο στάδιο αυτό, αυξάνεται ο αριθμός των 

πετυχημένων ταιριαγμάτων μεμονωμένων νοτών, παραγόμενες μελωδικές γραμμές 

αρχίζουν να παρουσιάζουν σημαντικές ομοιότητες με τις μελωδικές γραμμές που 

είναι οι στόχοι και παρατηρείται μία πρώτη διεύρυνση του φωνητικού εύρους των 

παιδιών. 

Κατά το τέταρτο στάδιο της τραγουδιστικής ανάπτυξης, τα παιδιά είναι πλέον 

ικανά πολύ καλής απόδοσης στην δοκιμασία παραγωγής μεμονωμένων τόνων αλλά 

παρεκκλίνουν ακόμη από τις μελωδίες-στόχους, εξαιτίας του ακόμη περιορισμένου 

τους φωνητικού εύρους. 

Στο πέμπτο στάδιο, τόσο η δοκιμασίες παραγωγής μεμονωμένων τόνων όσο και 

το τραγούδισμα συγκεκριμένων μελωδιών πραγματοποιούνται χωρίς λάθη και 

μελωδικές αποκλίσεις. Το φωνητικό εύρος των παιδιών έχει πλέον διευρυνθεί και 

προς τα πάνω αλλά και προς τα κάτω. Το στάδιο αυτό, ακολουθεί τραγουδιστική 

ανάπτυξη που αφορά την ανάπτυξη ικανοτήτων απαραιτήτων για το τραγούδισμα πιο 

πολύπλοκων μελωδιών, το τραγούδισμα με συνοδεία διαφορετικών ή και πολλαπλών 

μουσικών οργάνων καθώς και το καλλιτεχνικά ερμηνευμένο τραγούδισμα. 

Τα πέντε αυτά στάδια δεν θεωρούνται ούτε απολύτως διακριτά ούτε εξαντλητικά 

των δυνητικών επιπέδων ανάπτυξης, αφού μελλοντική έρευνα ενδέχεται να τα 

εμπλουτίσει. Παρόλα αυτά, ετούτα τα στάδια σκιαγραφούν την πορεία της συνεχούς 
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ανάπτυξης που διακρίνει τις τραγουδιστικές ικανότητες των παιδιών. Αξιοσημείωτο 

είναι πως τα στάδια αυτά μπορούν να εμφανιστούν ανεξαρτήτως της απόλυτης 

ηλικίας κάθε παιδιού, αφού η ανάπτυξη της τραγουδιστικής ικανότητας συνήθως 

οφείλεται στην μεθοδευμένη ή μη, τακτική εξάσκηση. Φυσικά, όσο νωρίτερα μάθει 

ένα παιδί να τραγουδάει τόσο καλύτερες θα είναι και οι μελλοντικές προοπτικές του. 

‘Όλοι οι άνθρωποι ανεξαρτήτως ηλικίας μπορούν να βελτιώσουν τις τραγουδιστικές 

τους ικανότητες οποιαδήποτε στιγμή με την βοήθεια μεθόδων εκπαίδευσης 

τραγουδιστικών ικανοτήτων, όπως αυτές που πραγματώνει το υπολογιστικό 

πρόγραμμα εκπαίδευσης τραγουδιστικών ικανοτήτων προς σχεδιασμό.  

Τα παιδιά που δεν τραγουδούν καλά, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κακοί 

τραγουδιστές αλλά ως παιδιά που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από τέτοιου είδους 

μεθόδους που επισπεύδουν την τραγουδιστική ανάπτυξη.  

Ένας επιπλέον λόγος, για τον οποίο το υπολογιστικό πρόγραμμα προς δημιουργία 

ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμη μέθοδος εκπαίδευσης τραγουδιστικών 

ικανοτήτων, είναι το γεγονός πως πολλά παιδιά αντιμετωπίζουνε προβλήματα όταν 

έρχονται αντιμέτωπα με τις διαδικασίες εκμάθησης τραγουδιών στο σχολείο. Οι 

δυσκολίες αυτές μπορεί να οφείλονται στο ότι τα παιδιά δυσκολεύονται να ακούσουν 

την φωνή τους μέσα στο πλήθος των φωνών της τάξης τους, οι ευκαιρίες 

μεμονωμένου τραγουδιού και διόρθωσής του είναι σπάνιες, συνήθως δεν υπάρχει η 

δυνατότητα εξοικείωσης με τους μουσικούς τόνους και εξάσκησης των φωνητικών 

ικανοτήτων πριν αποπειραθούν τα παιδιά να τραγουδήσουν ένα τραγούδι, ενώ 

υπάρχει έλλειψη της δυνατότητας να εξασκήσουν χωριστά τα λόγια και τη μελωδία 

προτού αυτά συνδυαστούν. 
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Ο Ρόλος της Μεθοδευμένης Εξάσκησης 

 Σε μία άλλη έρευνα που έγινε με θέμα τον ρόλο της εξάσκησης στην 

ανάπτυξη των μουσικών (οργανοπαικτικών) ικανοτήτων, παρατηρήθηκε ότι ακόμη 

και τα πιο ικανά παιδιά δυσκολεύονται να αφοσιώσουν χρόνο στην μελέτη του 

μουσικού τους όργανου ενώ συχνά είναι απαραίτητη η συμβολή των γονιών για να 

πραγματοποιηθεί τακτική εξάσκηση (Sloboda, Davidson, Howe, Moore, 1996). 

Φαίνεται πως η μουσική εξάσκηση δεν είναι πολύ ευχάριστη για τα περισσότερα 

παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη κάποιος (γονέας ή δάσκαλος) να συντονίζει την 

προσπάθειά τους θέτοντας διάφορους στόχους προς πραγματοποίηση. Η ίδια έρευνα 

φανέρωσε ότι, ενώ ο πιο αποτελεσματικός τρόπος εξάσκησης είναι ο χωρισμός των 

τραγουδιών σε υποτμήματα και η εξάσκηση του κάθε υποτμήματος χωριστά, τα 

περισσότερα παιδιά έχουν την τάση να παίζουν τα μουσικά κομμάτια που πρέπει να 

μάθουν από την αρχή έως το τέλος, χωρίς να σταματάνε για να διορθώσουν τα λάθη 

τους. Η βέλτιστη εξάσκηση απαιτεί τόσο εξάσκηση συγκεκριμένων μουσικών 

κομματιών όσο και εξάσκηση τεχνικών ασκήσεων. Επίσης, η επιτυχία στις μουσικές 

εξετάσεις φαίνεται να εξαρτάται σχεδόν αποκλειστικά από το πόσο είχε εξασκηθεί το 

κάθε παιδί.  

Σε αντίθεση με τα μουσικά παιχνίδια, η εξάσκηση αποτελεί μία πειθαρχημένη 

και δομημένη δραστηριότητα, της οποίας ο αποκλειστικός στόχος είναι η βελτίωση 

των ικανοτήτων και της απόδοσης του μαθητή. Έτσι, στα πλαίσια της μουσικής 

εξάσκησης, είναι θεμιτό να εφευρίσκονται συγκεκριμένες ασκήσεις με στόχο να 

ξεπεραστούν οι συγκεκριμένες αδυναμίες που μπορεί να έχει ένας μαθητής (Ericsson, 

Krampe, Tesch-Romer, 1993). Οι τεχνικές ασκήσεις είναι συνήθως σύντομες και 

σχεδιασμένες έτσι ώστε να επιδέχονται πολλαπλές επαναλήψεις. Με αυτό τον τρόπο, 

εκθέτουνε τον μαθητή στον μέγιστο αριθμό απαντήσεων ενός συγκεκριμένου 
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προβλήματος στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Απαιτώντας πειθαρχημένη προσπάθεια, η 

μουσική εξάσκηση είναι μία δραστηριότητα που διαφέρει από την φύση της από την 

καλλιτεχνική εκτέλεση μουσικών κομματιών, αφού οι μουσικές ασκήσεις είναι 

πολλές φορές καινές μουσικού περιεχόμενου, με αποκλειστικό στόχο την βελτίωση 

των τεχνικών ικανοτήτων.   

  

Συμπερασματικά, μία πλήρης μέθοδος εκπαίδευσης τραγουδιστικών 

ικανοτήτων πρέπει να είναι απλή, ευχάριστη και αποτελεσματική. Για να 

επιτευχθεί αυτό, πρέπει να ληφθούν υπόψιν τόσο τα νευροαναπτυξιακά ευρήματα 

που αφορούν τις γνωσιακές δυνατότητες των ανθρώπων όσο και η σύγχρονη 

αντίληψή μας της θεωρίας τραγουδιστικής ανάπτυξης.  

Επιπλέον, η μέθοδος πρέπει να συμπεριλάβει δραστηριότητες που θα 

πραγματώνουν την ουσιαστική εξάσκηση φωνητικών ικανοτήτων, 

συνυπολογίζοντας τους επικίνδυνους ψυχολογικούς παράγοντες της πίεσης και της 

ανίας και εξασφαλίζοντας μία λειτουργική εφαρμογή με ψυχαγωγικό χαρακτήρα. 
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Π.Ε.Τ.Ι. 

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Τραγουδιστικών Ικανοτήτων 

Ο σχεδιασμός του προγράμματος εκπαίδευσης τραγουδιστικών ικανοτήτων 

(ΠΕΤΙ) βασίσθηκε αφενός στα αποτελέσματα όλων των επιστημονικών ερευνών που 

παρουσιάστηκαν, διατηρώντας την συμβατότητα της εκπαιδευτικής μεθόδου που 

υλοποιείται από το πρόγραμμα με τα αποτελέσματα αυτά και, αφετέρου, σε 

συζητήσεις με ανθρώπους που έχουν υπάρξει καθηγητές μουσικής, φωνητικής και 

τραγουδιού με πολύχρονη πείρα στον τομέα της μουσικής διδασκαλίας παιδιών 

προσχολικής ηλικίας. Με τον τρόπο αυτό, το ΠΕΤΙ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να 

μπορεί να επιλύσει ορισμένα ειδικά ζητήματα της διδασκαλίας τραγουδιού τα οποία 

θα κληθεί να αντιμετωπίσει.  

Η πρωταρχική ιδέα που ενέπνευσε την δημιουργία του ΠΕΤΙ ήταν η δημιουργία 

ενός υπολογιστικού προγράμματος, το οποίο να χρησιμοποιείται με τόσο απλό τρόπο 

ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει ένα τετράχρονο παιδί χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια 

από επιβλέποντες. Ευελπιστούμε πως ένα τέτοιο επίπεδο απλότητας θα διασφαλίζει 

και την δυνατότητα αξιοποίησης του προγράμματος από ανθρώπους με γνωσιακές 

αναπηρίες. Ακόμη, μία πολύ βασική ιδέα στην έμπνευση του ΠΕΤΙ ήταν η ιδέα της 

απεριόριστης δυνητικής εξέλιξης των ικανοτήτων που μπορούν να εκμαθευτούν μέσα 

από την αλληλεπίδραση με το πρόγραμμα.  

Ο βασικός κορμός των δεδομένων του ΠΕΤΙ αποτελείται από ηχογραφημένα 

αποσπάσματα παιδικών τραγουδιών και ασμάτων που κρίθηκαν κατάλληλα, βάσει 

κριτηρίων που αναφέρονται στη συνέχεια, για εκμάθηση και τραγούδισμα από παιδιά 

προσχολικής ηλικίας.  

Τα ηχογραφημένα τραγούδια αποτελούνται από τέσσερα κανάλια το καθένα. Στο 

πρώτο κανάλι, ηχογραφήθηκαν τα ακόρντα που αποτελούν το μουσικό τραγούδι και 
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συνοδεύουν την φωνή. Στο δεύτερο κανάλι, ηχογραφήθηκε η μελωδική γραμμή του 

τραγουδιού, δηλαδή οι νότες που πρέπει να τραγουδηθούν σε κάθε συλλαβή για να 

ακουστεί το τραγούδι σωστά. Στο τρίτο κανάλι, ηχογραφήθηκε μία φωνή η οποία 

τραγουδάει τα λόγια του τραγουδιού επάνω στην σωστή μελωδική γραμμή. Στο 

τέταρτο κανάλι, ηχογραφήθηκε μία φωνή η οποία τραγουδάει επάνω στην σωστή 

μελωδική γραμμή αλλά αντί για λόγια χρησιμοποιεί την συλλαβή ‘λα’. Το πρώτο 

κανάλι είναι απαραίτητο για προφανής λόγους αφού αποτελεί την βάση του 

τραγουδιού. Τα υπόλοιπα κανάλια αποτελούν βοηθητικές πηγές για την καθοδήγηση 

της φωνής του παιδιού και μπορούν να χρησιμοποιούνται επιλεκτικά, συναρτήσει του 

τραγουδιστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται το κάθε παιδί. 

 

Η εκπαιδευτική διαδικασία που πραγματώνει το ΠΕΤΙ 

Το παιδί θα ξεκινά ακούγοντας και τραγουδώντας αποσπάσματα ενός τραγουδιού 

‘παρέα’ με τις ηχογραφημένες φωνές, μέχρι να μάθει πρώτα την μελωδία και μετά τα 

λόγια του αποσπάσματος. Αφού το παιδί μάθει τα λόγια ενός αποσπάσματος, οι 

φωνές θα είναι δυνατό να αφαιρεθούν αφήνοντας μόνο τα ακόρντα και την μελωδική 

γραμμή, τα οποία το παιδί θα καλείται να ακολουθήσει τραγουδώντας μόνο του. Στην 

συνέχεια, θα προστίθεται στο απόσπασμα η συνέχειά του, με την όλη διαδικασία να 

επαναλαμβάνεται μέχρι το παιδί να μάθει τα λόγια ολόκληρου του παιδικού 

τραγουδιού. Όταν πλέον το παιδί μάθει ένα τραγούδι σε κάποιο ικανοποιητικό βαθμό 

ή εάν βαρεθεί το συγκεκριμένο τραγούδι, θα δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει 

στην εκμάθηση ενός καινούργιου τραγουδιού.  

Καθώς τα τραγούδια θα έχουν ταξινομηθεί ανάλογα με τις απαιτήσεις τους από 

τις τραγουδιστικές ικανότητες των παιδιών, το κάθε τραγούδι θα αντιστοιχεί με το 

στάδιο της τραγουδιστικής προόδου των παιδιών. Ο κυριότερος παράγοντας 
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καθορισμού του επιπέδου δυσκολίας ενός τραγουδιού είναι το φωνητικό εύρος που 

απαιτείται για την εκτέλεσή του και ο αριθμός των διακριτών νοτών που πρέπει να 

τραγουδηθούν. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία συμπληρώνεται από προκαταρκτικές ασκήσεις που 

έχουν ως σκοπό να εξοικειώσουν τα παιδιά με τις διαδικασίες του ΠΕΤΙ, να 

εξασκήσουν ορισμένες απαραίτητες ικανότητες των παιδιών όπως αυτή της 

διαφοροποίησης μεταξύ τονικών συχνοτήτων αλλά και να αναγνωρίσουν το 

φωνητικό εύρος κάθε παιδιού, προκειμένου οι τόνοι που θα χρειαστεί το παιδί να 

τραγουδήσει στην συνέχεια να είναι εντός του πλαισίου των ικανοτήτων του.  

Το ΠΕΤΙ απαιτεί για την λειτουργία του έναν σύγχρονο ηλεκτρονικό υπολογιστή 

με περίπου 2 gigabytes χώρο δίσκου για κάθε παιδί που θα χρησιμοποιεί το 

πρόγραμμα, μία κάρτα ήχου, ακουστικά και ένα μικρόφωνο. Χρησιμοποιείται σε 

ήσυχο περιβάλλον προς αποφυγή ηχογραφήσεως άσχετων περιβαλλοντικών ήχων. 

Η διαδικασία εκμάθησης αποτελείται από ένα μεταβαλλόμενο αριθμό αυτοτελών 

κύκλων, κάθε ένας εκ των οποίων αποτελείται από τρεις φάσεις: 

o Στη πρώτη φάση του κύκλου, το παιδί ακούει ένα ηχογραφημένο 

απόσπασμα λίγων δευτερολέπτων και στην συνέχεια καλείται να 

επαναλάβει αυτό που άκουσε.  

o Στην δεύτερη φάση, το παιδί αποπειράται να επαναλάβει αυτό που άκουσε 

τραγουδώντας το, ενώ η προσπάθειά του ηχογραφείται.  

o Στην τρίτη φάση, το παιδί ακούει αυτό που του ζητήθηκε να τραγουδήσει 

και αυτό που πραγματικά τραγούδησε, καθώς και κάποια κατάλληλα 

σχόλια σχετικά με την βελτίωση της απόδοσής του. Παράλληλα, ο 

αλγόριθμος κάνει μία σχετική κρίση σχετικά με το πιο θα ήταν το 

καταλληλότερο επόμενο μουσικό ερέθισμα. Οι δυνατότητες είναι: 
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παρουσίαση προγενέστερου ερεθίσματος, παρουσίαση νέου ερεθίσματος, 

επανάληψη του ίδιου ερεθίσματος, επανάληψη του ίδιου ερεθίσματος με 

κάποια διαφοροποίηση (στάδιο προκαταρκτικών ασκήσεων) ή επέκταση 

(στάδιο εκμάθησης τραγουδιού).   

 

Διαφοροποιήσεις της λειτουργίας του ΠΕΤΙ κατά το στάδιο των 

προκαταρκτικών ασκήσεων: 

Κατά την διάρκεια των προκαταρκτικών ασκήσεων, στην τρίτη φάση κάθε 

κύκλου, ο αλγόριθμος του ΠΕΤΙ συγκρίνει τον τόνο-στόχο με τον τόνο που 

παράχθηκε από το παιδί.  

o Εάν οι δύο τόνοι ήτανε αρκετά κοντινοί, η διαδικασία συνεχίζεται με έναν 

άλλο τόνο, ώσπου το παιδί να επιχειρήσει να τραγουδήσει όλους τους τόνους 

που απαντώνται σε ένα τραγούδι.  

o Εάν ο τόνος που παρήγαγε το παιδί απείχε από τον ζητούμενο τόνο τόσο ώστε 

να βρίσκεται πλησιέστερα σε έναν από τους υπόλοιπους ηχογραφημένους 

τόνους, τότε το παιδί ακούει άλλη μία φορά τον τόνο-στόχο, μετά ακούει μία 

φορά την ηχογραφημένη του προσπάθεια παραγωγής του ίδιου τόνου, ενώ 

στην συνέχεια του ζητείται να τραγουδήσει τον τόνο που βρίσκεται 

πλησιέστερα σε αυτό που τραγούδησε από μόνο του κατά την προηγούμενη 

προσπάθεια. 

Οι τόνοι που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση ενός τραγουδιού, 

παρουσιάζονται πρίν από την διαδικασία εκμάθησης του συγκεκριμένου τραγουδιού, 

από έναν αριθμό διαφορετικών τονικοτήτων, ώσπου να καθοριστεί η πλέον 

κατάλληλη τονικότητα για την εκμάθηση κάθε τραγουδιού. 
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Βάσει των τόνων που τραγουδιόνται επιτυχώς από ένα παιδί, δημιουργείται το 

φωνητικό του προφίλ, το οποίο καθορίζει το εύρος των τραγουδιστικών ικανοτήτων 

κάθε παιδιού (pitch range) ή αλλιώς φωνητικό εύρος. Η αναγνώριση του φωνητικού 

εύρους κάθε παιδιού πριν από την έναρξη της εκμάθησης των τραγουδιών είναι 

απαραίτητη, προκειμένου να διασφαλιστεί πως δεν θα ζητηθεί από τα παιδιά να 

τραγουδήσουν κάτι πέραν των δυνατοτήτων τους.    

  

Διαφοροποιήσεις της λειτουργίας του ΠΕΤΙ κατά το στάδιο εκμάθησης 

τραγουδιού: 

Κατά την διάρκεια της εκμάθησης ενός τραγουδιού, στην τρίτη φάση κάθε 

κύκλου, ο αλγόριθμος του ΠΕΤΙ συγκρίνει την μελωδική γραμμή ενός αποσπάσματος 

με την μελωδική γραμμή που τραγούδησε το παιδί.  

o Εάν οι δύο μελωδικές γραμμές παρουσιάζουν αρκετά υψηλό βαθμό 

ομοιότητας (πάνω από 80% ακρίβεια), τότε στον επόμενο κύκλο θα έχει 

προστεθεί στο μουσικό απόσπασμα ένα κομμάτι της συνέχειας του 

τραγουδιού.  

o Εάν οι δύο μελωδικές γραμμές παρουσιάζουν μέτριο βαθμό ομοιότητας 

(μεταξύ 35% και 80%), τότε στον επόμενο κύκλο θα ζητείται από το παιδί να 

τραγουδήσει το επόμενο απόσπασμα του τραγουδιού μόνο του και, μόνο αφού 

η ακρίβειά του βελτιωθεί, ενώνονται τα αποσπάσματα που έχει μάθει σε ένα 

ενιαίο. 

o Εάν οι δύο μελωδικές γραμμές παρουσιάζουν πολύ χαμηλό βαθμό ομοιότητας 

(κάτω από 35% ακρίβεια), τότε στον επόμενο κύκλο επαναλαμβάνεται το 

προκαταρκτικό στάδιο με μία διαφορά οι τόνοι που ζητάει το πρόγραμμα από 

το παιδί να μιμηθεί είναι εκείνοι που αποτελούν την μελωδία που δεν μπόρεσε 
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να τραγουδήσει. Με αυτό τον τρόπο, εξοικειώνεται το παιδί με τους 

συγκεκριμένους τόνους έναν-έναν προτού ξαναεπιχειρήσει να τραγουδήσει 

μία μελωδία λογιών. Σε αυτό το στάδιο του προγράμματος, οι τόνοι αρχικά 

παρουσιάζονται με ποικίλες διάρκειες προκειμένου να αποκτήσει το παιδί 

παράλληλα μία αίσθηση των μουσικών χρόνων. Στην συνέχεια, ζητείται από 

το παιδί να τραγουδήσει συνδυασμούς των τόνων που απαντώνται και στην 

μελωδία του κομματιού. Μετά από το στάδιο αυτό, και εφόσον το παιδί έχει 

ικανοποιητική απόδοση, είναι έτοιμο για να ξαναδοκιμάσει να τραγουδήσει 

ένα απόσπασμα του πρώτου τραγουδιού. 

    

Σχήμα 1: Σχηματική απεικόνιση του ΠΕΤΙ 
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Αλγόριθμος Προγράμματος Εκπαίδευσης Τραγουδιστικών 

Ικανοτήτων (ΠΕΤΙ) 

 Χαιρετισμός 

 Οδηγίες 

 Προκαταρκτικό Στάδιο – Καθορισμός Φωνητικού Εύρους 

 Τραγουδιστικό Στάδιο – Εκμάθηση Τραγουδιού 

 (Στάδιο Εξάσκησης Συνδυασμών Τόνων) 

 Αποχαιρετισμός 

 

Υπό-Ρουτίνες 

 

 Προκαταρκτικό Στάδιο (Επιστρέφει στατιστικά και ηχητικά στοιχεία των ικανοτήτων του 

παιδιού στην παραγωγή μεμονωμένων τόνων) 

 

 Παρουσίαση Τόνου-Στόχου (Ένας από 24 τόνους ή ένας από τους 

τόνους που αποτελούν το επόμενο τραγούδι). 

 Ηχογράφηση της απόπειρας παραγωγής του Τόνου-Στόχου από το 

παιδί. 

 Στατιστική σύγκριση Τόνου-Στόχου και απόπειρας παραγωγής 

του. 

 Επιλογή επόμενου ερεθίσματος βάσει ομοιότητας 

o Εάν η ομοιότητα είναι χαμηλή, τότε ο επόμενος Τόνος-

Στόχος θα είναι ο πιο κοντινός τόνος στον τόνο που 

παρήγαγε το παιδί. 

o Εάν η ομοιότητα είναι υψηλή, τότε ο επόμενος Τόνος-

Στόχος θα είναι ο επόμενος από την ακολουθία της 

διαδικασίας εκμάθησης. 
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 Αυτόματη αποθήκευση της απόπειρας που ηχογραφήθηκε. 

 Αυτόματη αποθήκευση στατιστικών επίδοσης (~απόκλιση της 

απόπειρας του παιδιού από τόνο στόχο).  

 Δεύτερη παρουσίαση Τόνου-Στόχου. 

 Παρουσίαση της Ηχογραφημένης Απόπειρας Παιδιού. 

 Επανάληψη υπό-ρουτίνας Ν φορές με διαφορετικούς τόνους σε 

κάθε επανάληψη (Ν ~ αριθμός διακριτών τόνων που απαιτεί το 

επόμενο τραγούδι). 

 

 Τραγουδιστικό Στάδιο (Επιστρέφει στατιστικά και ηχητικά στοιχεία των ικανοτήτων του 

παιδιού στην εκτέλεση τραγουδιών) 

 

 Τμηματισμός επιλεγμένου τραγουδιού σε Ν αποσπάσματα. 

 Παρουσίαση 1ου αποσπάσματος  

o Εάν το παιδί δεν γνωρίζει την μελωδία του 

αποσπάσματος, το απόσπασμα θα παρουσιαστεί σε μορφή 

συλλαβών τύπου ‘Λα-Λα-Λα’. 

o Εάν το παιδί γνωρίζει την μελωδία του αποσπάσματος, το 

απόσπασμα θα παρουσιαστεί σε κανονική μορφή με 

κανονικά λόγια. 

o Εάν το παιδί γνωρίζει και τα λόγια του αποσπάσματος 

αρκετά καλά, το απόσπασμα θα παρουσιαστεί χωρίς λόγια 

με την μελωδική γραμμή του τραγουδιού να παράγεται 

από ένα μονοφωνικό μουσικό όργανο. 

 Ηχογράφηση της απόπειρας του παιδιού να τραγουδήσει το 

συγκεκριμένο απόσπασμα. 

 Στατιστική σύγκριση Μελωδικής Γραμμής-Στόχου και απόπειρας 

παραγωγής της. 

 Επιλογή επόμενου ερεθίσματος βάσει ομοιότητας (Ο). 
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o Εάν η ομοιότητα είναι χαμηλή (Ο<35%), τότε ο επόμενος 

στόχος θα είναι ένας από τους στόχους του Σταδίου 

Εξάσκησης. 

o Εάν η ομοιότητα είναι φυσιολογική (35%<Ο<80%), η 

επόμενη Μελωδική Γραμμή-Στόχος θα είναι αυτή του 

επόμενου αποσπάσματος του ίδιου τραγουδιού.  

o  Εάν η ομοιότητα είναι υψηλή (Ο>80%), τότε η επόμενη 

Μελωδική Γραμμή-Στόχος θα είναι το ίδιο απόσπασμα 

ενωμένο με την συνέχειά του. 

 Αυτόματη αποθήκευση της απόπειρας που ηχογραφήθηκε. 

 Αυτόματη αποθήκευση στατιστικών επίδοσης ( ~ απόκλιση της 

απόπειρας του παιδιού από Μελωδική Γραμμή-Στόχο).  

 Δεύτερη παρουσίαση Μελωδικής Γραμμής-Στόχου. 

 Παρουσίαση της Ηχογραφημένης Απόπειρας Παιδιού. 

 

 

 Στάδιο Εξάσκησης Συνδυασμών Τόνων (Επιστρέφει στατιστικά και ηχητικά στοιχεία των 

ικανοτήτων του παιδιού στην παραγωγή συνδυασμών τόνων) 

o Παρουσίαση Τονικού Διαστήματος – Στόχου το οποίο 

απαντάται και στην μελωδική γραμμή του κομματιού στο 

οποίο ήταν χαμηλή η επίδοση του παιδιού. 

o Ηχογράφηση της απόπειρας παραγωγής του Τονικού 

Διαστήματος – Στόχου από το παιδί. 

  Στατιστική σύγκριση Τονικού Διαστήματος-Στόχου και απόπειρας 

παραγωγής του. 

 Επιλογή επόμενου ερεθίσματος βάσει ομοιότητας 

o Εάν η ομοιότητα είναι χαμηλή (Ο<35%), τότε το επόμενο 

Τονικό Διάστημα-Στόχος θα αποτελείται από τους τόνους 

που είναι οι πιο κοντινοί στους τόνους που παρήγαγε το 

παιδί. 
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o Εάν η ομοιότητα είναι φυσιολογική (35%<Ο<80%), τότε 

το επόμενο Τονικό Διάστημα-Στόχος θα είναι το επόμενο 

της μελωδικής γραμμής του τραγουδιού στο οποίο ήταν 

χαμηλή η επίδοση του παιδιού. 

o  Εάν η ομοιότητα είναι υψηλή (Ο>80%), τότε το επόμενο 

Τονικό Διάστημα - Στόχος θα είναι το ίδιο τονικό 

διάστημα ενωμένο με την συνέχειά του. 

 Αυτόματη αποθήκευση της απόπειρας που ηχογραφήθηκε. 

 Αυτόματη αποθήκευση στατιστικών επίδοσης ( ~ απόκλιση της 

απόπειρας του παιδιού από Τονικό Διάστημα - Στόχο).  

 Δεύτερη παρουσίαση Τονικού Διαστήματος - Στόχου. 

 Παρουσίαση της Ηχογραφημένης Απόπειρας Παιδιού. 

 Επανάληψη υπό-ρουτίνας μέχρι το παιδί να τραγουδήσει ολόκληρη 

την μελωδική γραμμή.  

 

 

                    

Η λειτουργία του αλγόριθμου που παρουσιάστηκε αποτελεί την ιδεατή μορφή του 

προγράμματος εκπαίδευσης τραγουδιστικών ικανοτήτων. Στην μορφή αυτή, το 

πρόγραμμα θα διανέμεται σε δημοτικά σχολεία, βρεφονηπιακούς σταθμούς και ειδικά 

ιδρύματα με σκοπό την αναπλήρωση μουσικών εκπαιδευτικών όπου αυτοί δεν 

υπάρχουν. Η αξιοποίηση του προγράμματος από τα παιδιά δεν θα είναι υποχρεωτική 

αλλά ανάλογη του ενδιαφέροντός τους.  

Το ΠΕΤΙ πρόκειται να αποτελεί ένα πρόγραμμα που θα συντελεί μία μακροχρόνια 

εκπαιδευτική διαδικασία σε απόλυτη αντιστοιχία με την μουσική εξέλιξη του κάθε 

παιδιού. Αυτό θα επιτυγχάνεται από την επιλογή ή και την δημιουργία κατάλληλων 

τραγουδιών και την ταξινόμησή τους ανάλογα με το επίπεδο δυσκολίας τους.  
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Ιδανικά, κάθε παιδί θα μαθαίνει τα τραγούδια του ΠΕΤΙ ένα-ένα κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα ανάλογα με το προσωπικό του ενδιαφέρον για το τραγούδι και 

την μουσική καθώς και τις αντίστοιχες ικανότητές του.  

Η αρχική εκδοχή του ΠΕΤΙ, που είναι δοκιμαστική και έτοιμη κατά τον χρόνο 

συγγραφής του παρόντος κειμένου, έχει κάποιες διαφορές από την ιδεατή μορφή του 

προγράμματος. Ο στόχος της δοκιμαστικής εκδοχής είναι να διασφαλιστεί η 

καταλληλότητα του προγράμματος και η σωστή του λειτουργία και να επισημανθούν 

τα αδύναμα σημεία του προγράμματος που μπορεί να απαιτούν βελτιώσεις ή 

τροποποιήσεις. Κατά συνέπεια, απαιτείται κατά την διάρκεια της λειτουργίας του 

προγράμματος, η παρουσία και επίβλεψη ενός ερευνητή, για την διασφάλιση της 

σωστής λειτουργίας του προγράμματος, την καταγραφή δεδομένων και την 

επισήμανση πιθανών αδύναμων σημείων της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή της 

λειτουργίας του προγράμματος.  

  

Πειραματικές Δοκιμές του ΠΕΤΙ με παιδιά προσχολικής 

ηλικίας 

 

Η πρώτη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ 

Μία από τις κυριότερες διαφορές της δοκιμαστικής εκδοχής του ΠΕΤΙ από την 

ιδεατή του μορφή, είναι το ότι η εκπαιδευτική διαδικασία αποτελείται από ένα μόνο 

τραγούδι. Το τραγούδι αυτό αποτελείται από δύο σύντομα και απλά παιδικά 

τραγούδια διασκευασμένα από τον ερευνητή που σχεδίασε το λογισμικό και ενωμένα 

έτσι ώστε να αποτελούν ένα ενιαίο τραγούδι.  
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Το πρώτο παιδικό τραγούδι επονομάζεται ‘Το μικρό φεγγάρι’ ενώ το δεύτερο 

‘Ανοιξιάτικη Μελωδία’. Καθώς το πρώτο τραγούδι απαιτεί φωνητικό εύρος τριών 

τόνων και αποτελείται από συνδυασμούς τριών διακριτών νοτών ενώ το δεύτερο 

απαιτεί φωνητικό εύρος τεσσερισήμισι τόνων και αποτελείται από συνδυασμούς 

πέντε διακριτών νοτών, η ένωσή τους και η παρουσίασή τους σε αποσπάσματα είναι 

αντιπροσωπευτική της μεθόδου μουσικής εκπαίδευσης που υλοποιείται από το ΠΕΤΙ. 

Οι ομαλά αυξανόμενες, φωνητικές αλλά και μνημονικές απαιτήσεις που 

χαρακτηρίζουν το πέρασμα από το ένα τραγούδι στο άλλο θα είναι χαρακτηριστικές 

ολόκληρης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για τον λόγο αυτό, η ένωση των δύο 

επιλεγμένων και διασκευασμένων τραγουδιών αποτελεί κατά κάποιο τρόπο μία 

μικρογραφία της ιδεατής εκδοχής του ΠΕΤΙ και προβλέπεται να αποτελεί και το 

πρώτο (εισαγωγικό) τραγούδι της.     

Η διασκευή των τραγουδιών που αναφέρθηκε σημαίνει τόσο την μουσική ένωση 

των δύο τραγουδιών όσο και την δημιουργία κατάλληλων στίχων για το δεύτερο 

τραγούδι του οποίου η αυθεντική μορφή είναι ορχηστρική. Οι στίχοι γράφτηκαν από 

τον ερευνητή έτσι ώστε να αποτελούν την νοηματική συνέχεια των στίχων του 

πρώτου τραγουδιού.  

Η δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ αποτελείται από ένα μόνο τραγούδι κυρίως 

λόγω του ότι η εκδοχή αυτή στοχεύει στην βραχύχρονη δοκιμή του προγράμματος με 

ένα δείγμα παιδιών προσχολικής ηλικίας. Κατά την διάρκεια της σύντομης αυτής 

δοκιμής δεν είναι σκόπιμη η διαθεσιμότητα ποικιλίας τραγουδιών αφού είναι 

αμφίβολη η πλήρης εκμάθηση των δύο τμημάτων του τραγουδιού από τα παιδιά, 

μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.    

Μία από τις κυριότερες διαφορές της πρώτης δοκιμαστικής εκδοχής από την 

ιδεατή μορφή του ΠΕΤΙ, ήταν η απουσία εναλλακτικών εκδοχών του τραγουδιού σε 
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διαφορετικές τονικότητες. Ο σκοπός της ύπαρξης των εναλλακτικών εκδοχών του 

τραγουδιού σε διαφορετικές τονικότητες είναι πολύ σημαντικός αφού μόνο με την 

ύπαρξή τους γίνεται εφικτή η προσαρμογή του φωνητικού εύρους που απαιτείται από 

το τραγούδι, στο φωνητικό εύρος του κάθε παιδιού. Λόγω του ότι το ΠΕΤΙ απαιτεί 

την αποθήκευση πολλαπλών ηχογραφήσεων σε αρχεία τύπου ‘WAV’, τα οποία 

καταλαμβάνουν ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό του  χώρου δίσκου ενός υπολογιστή, 

συγκριτικά με αρχεία άλλων τύπων, απαιτείται από έναν υπολογιστή που τρέχει την 

εφαρμογή του ΠΕΤΙ, εικονική μνήμη της τάξεως των 2 gigabytes (Η εικονική μνήμη 

αντιστοιχεί με το ποσοστό του δίσκου στο οποίο έχει πρόσβαση ο επεξεργαστής σε 

κάθε χρονική στιγμή). Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που είχε ο ερευνητής στην 

διάθεσή του (1.9GHz, 254MB RAM, 40GB Hard Drive) είχε δυνατότητα μέγιστης 

εικονικής μνήμης της τάξεως του ενός gigabyte, με αποτέλεσμα επιπλοκές στην 

δοκιμή του υπολογιστικού κώδικα.  

Ο ίδιος περιορισμός των υπολογιστικών πόρων περιόριζε την δυνατότητα της 

πλήρους ανάπτυξης του σταδίου εκμάθησης μεμονωμένων συνδυασμών των τόνων 

που αποτελούν ένα απόσπασμα. Το στάδιο αυτό κανονικά εισέρχεται στην διαδικασία 

εκμάθησης εάν ένα παιδί τραγουδήσει μία μελωδική γραμμή, η οποία  φέρει χαμηλή 

ομοιότητα με την μελωδική γραμμή που είναι ο στόχος.  

Παρά τις τεχνικές αυτές δυσκολίες, δόθηκε στον ερευνητή η δυνατότητα να 

δοκιμάσει την πρώτη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ χρησιμοποιώντας έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (2.1GHz, 512ΜB RAM, 80GB Hard Drive) που ανήκει 

στην οικογένεια του παιδιού που αποτέλεσε το συμμετέχων υποκείμενο της δοκιμής 

της πρώτης δοκιμαστικής εκδοχής του ΠΕΤΙ. Το παιδί αυτό είναι ένα κοριτσάκι πέντε 

χρονών που έχει ζήσει τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής του στην Βουλγαρία. Για τον 

λόγο αυτό, ίσως να μην αποτελεί το ιδανικότερο υποκείμενο για την πειραματική 
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δοκιμή του ΠΕΤΙ αφού άλλα παιδιά της ηλικίας της ίσως να κατέχουν την ελληνική 

γλώσσα σε μεγαλύτερο βαθμό.  

 

Πρώτη Πειραματική Δοκιμή 

Το υποκείμενο είχε ερωτηθεί στο παρελθόν εάν του αρέσει να τραγουδάει και εάν 

θα το ενδιέφερε να συμμετάσχει σε ένα μουσικό παιχνίδι με τον υπολογιστή. Eκείνο, 

είχε εκδηλώσει ενθουσιασμό. Την ημέρα της πρώτης δοκιμής του ΠΕΤΙ το 

υποκείμενο βρισκότανε παρόν κατά την διαδικασία προετοιμασίας του υπολογιστή, 

στην διάρκεια της οποίας του εξηγήθηκε με σύντομο τρόπο πως αλληλεπιδρά το 

πειραματικό υλικό και πώς πρέπει να χρησιμοποιείται ένα μικρόφωνο. 

Το πειραματικό υλικό αποτελείτο από έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή 

(2.1GHz, 254KB RAM, 80GB), ένα μικρόφωνο (SAMSON R11), δύο ζευγάρια 

ακουστικά και ένα minidisk (SONY). 

Κατά την διεξαγωγή της πειραματικής δοκιμής, ο ερευνητής έθεσε σε λειτουργία 

τον αλγόριθμο του ΠΕΤΙ ενώ ερευνητής και υποκείμενο άκουγαν τα ηχογραφημένα 

μηνύματα του ΠΕΤΙ από τα δύο ζευγάρια ακουστικών που είχαν συνδεθεί με ειδικό 

τρόπο στην κατάλληλη έξοδο της κάρτας ήχου του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η 

πειραματική δοκιμή έλαβε χώρο στο υπνοδωμάτιο του υποκειμένου με παρουσία του 

αδερφού του πεντάχρονου υποκειμένου. 

Οι αντιδράσεις του υποκειμένου κατά την έκθεσή του στην λειτουργία του ΠΕΤΙ, 

ηχογραφήθηκαν με την βοήθεια του μικροφώνου και του minidisk, το οποίο 

κατέγραψε το σήμα της εξόδου LINE-OUT της κάρτας ήχου του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 

Στο αρχείο ‘KID1MFZ.WAV’ (που υπάρχει εντός του ένθετου CD) βρίσκονται 

ηχογραφημένα αποσπάσματα της πρώτης δοκιμής του ΠΕΤΙ. Το αρχείο αυτό δεν 
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περιέχει την ηχογράφηση ολόκληρης της δοκιμής, που διαρκούσε περίπου μία ώρα, 

αλλά μόνο το πρώτο και το τελευταίο τμήμα της που αρκεί για την παρουσίαση της 

γενικής μεθόδου και του επιλεγμένου τραγουδιού.  

Αξιοσημείωτο είναι πως στην πρώτη δοκιμή του ΠΕΤΙ, ενώ το υποκείμενο 

εκτέθηκε σε όλα τα στάδια της εκμάθησης του τραγουδιού, ξεκινώντας μαθαίνοντας 

την μελωδία ενός αποσπάσματος, μετά την μελωδία μαζί με τα λόγια και στην 

συνέχεια την μελωδία ενός ευρύτερου αποσπάσματος, δεν επιβλήθηκε το αυστηρό 

κριτήριο της απόλυτης ομοιότητας της μελωδικής γραμμής-στόχου με την μελωδική 

γραμμή που τραγούδησε το παιδί σε κάθε στάδιο προκειμένου να γίνει η μετάβαση 

στο επόμενο στάδιο εκμάθησης. Αντί αυτού, η εκμάθηση του τραγουδιού χωρίστηκε 

σε 10 στάδια με την μετάβαση από το ένα στάδιο στο επόμενο να γίνεται 

ανεξαρτήτως της παραγόμενης μελωδικής γραμμής. 

Η παράβλεψη της παραγόμενης μελωδικής γραμμής οφείλεται στο μεγάλο 

χρονικό διάστημα που απαιτεί η ανάλυση της παραγόμενης υπολογιστικής γραμμής 

ενός εκτεταμένου μουσικού αποσπάσματος από έναν σύγχρονο προσωπικό 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, συναρτήσει της έλλειψης υπομονής από μέρους του 

παιδιού. Ακόμη, για την άρτια λειτουργία του λογισμικού, απαιτείται ο ουδός που 

ορίζει την ομοιότητα ή ανομοιότητα του παραγόμενου τραγουδιού, να έχει 

καθοριστεί βάσει της πραγματικής απόδοσης ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 

παιδιών. 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα – Συζήτηση 

 Κατά την πρώτη δοκιμή του ΠΕΤΙ, έγιναν αντιληπτά ορισμένα εμπόδια στην 

ιδεατή πραγμάτωση του υπολογιστικού προγράμματος και της μεθόδου εκμάθησης.  

Καταρχήν, η οργάνωση των δεδομένων του προγράμματος έπρεπε να 

τροποποιηθεί έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα που σχετίζονταν με την 
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υπολογιστική ισχύ και να μπορέσει να εκτελεσθεί το πρόγραμμα από έναν τυπικό, 

σύγχρονο, προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η ελαχιστοποίηση της απαιτούμενης 

από το πρόγραμμα εικονικής μνήμης σε λιγότερο από 1 gigabyte, ίσως να ήταν 

εφικτή με τον συνδυασμό της συμπίεσης των προ-ηχογραφημένων αρχείων και μίας 

τροποποίησης στην διαδικασία αποθήκευσης των τραγουδιστικών συμπεριφορών που 

παράγονται από τα παιδιά. Η προσπάθεια αυτή που υλοποιήθηκε στην συνέχεια, 

οδήγησε στην δεύτερη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ, μία μορφή του υπολογιστικού 

προγράμματος που αν και δεν έχει την δυνατότητα παρουσίασης ή επεξεργασίας 

όλων των αποθηκευμένων δεδομένων την ίδια χρονική στιγμή, δεν υστερεί 

σημαντικά από λειτουργική άποψη.  

Η γενική μέθοδος τμηματισμού των τραγουδιών σε αποσπάσματα αυξανόμενων 

απαιτήσεων με επαναλαμβανόμενη παρουσίαση των μελωδικών γραμμών μοιάζει να 

είναι αποτελεσματική όσων αφορά την ταχεία εξοικείωση του παιδιού με ένα 

τραγούδι. Τόσο η διαδικασία ακρόασης της προ-ηχογραφημένης μουσικής με τα 

ακουστικά όσο και η ακρόαση της ηχογραφημένης φωνής του παιδιού, κρατάνε το 

ενδιαφέρον του και τον ενθουσιασμό του αναλλοίωτα. Αντίθετα, παρατεταμένα 

διαστήματα αναμονής μεταξύ των διαδοχικών σταδίων, κουράζουν το παιδί, το οποίο 

συχνά πλήττει από την άσκοπη αναμονή και αποσύρεται από την διεκπεραίωση της 

δραστηριότητας.  

Για την αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού προτείνεται η εισαγωγή στην 

διαδικασία εκμάθησης, διαλειμμάτων ακρόασης μουσικής. Με άλλα λόγια ενώ το 

πρόγραμμα θα επεξεργάζεται τα δεδομένα της ηχογραφημένης απόπειρας του 

παιδιού, το παιδί θα μπορεί να ακούει προ-ηχογραφημένα τραγούδια ή ακόμη και 

ειδικά ερεθίσματα που θα έχουν ως στόχο την διατήρηση της αναπόσπαστης 

προσοχής του παιδιού στην δραστηριότητα αλλά και την εξάσκηση των μουσικό-
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αντιληπτικών του ικανοτήτων. Επίσης, ίσως να είναι θεμιτή η ηχογράφηση ποικιλίας 

μηνυμάτων ώστε το παιδί να μην ακούει ποτέ το ίδιο μήνυμα σε επανάληψη και να 

γίνει η διεπαφή πιο ρεαλιστική και ανθρώπινη. Βέβαια η προσθήκη επιπλέον 

ηχογραφημένων τραγουδιών και μηνυμάτων ίσως να αυξήσει το μέγεθος των 

απαραίτητων υπολογιστικών πόρων, που είναι και το σημαντικότερο μειονέκτημα του 

προγράμματος. 

Τέλος, καθώς διαπιστώθηκε πως σε ένα παιδί αρέσει να τραγουδάει ακόμη και 

όταν ακούει τις ηχογραφημένες του προσπάθειες, χωρίς να του έχει ζητηθεί να 

τραγουδήσει εκείνη την στιγμή, ίσως να ήταν χρήσιμη η αξιοποίηση τεχνολογίας 

‘barge-in’, που θα επέτρεπε την εκκίνηση της διαδικασίας ηχογράφησης, 

οποιαδήποτε στιγμή το παιδί ξεκινήσει να τραγουδάει. Προς το παρόν, υπάρχουν 

πολύ σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν ενώ η αξιοποίηση 

τεχνολογίας ‘barge-in’ ίσως να είναι σκόπιμο να διαφυλαχθεί για μελλοντικές 

εφαρμογές προγραμμάτων εκπαίδευσης τραγουδιστικών ικανοτήτων.  

   

Η δεύτερη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ 

 Η συμπίεση των ηχογραφημένων αρχείων δεν βοήθησε καθόλου την 

λειτουργικότητα της εφαρμογής, αφού τα δεδομένα από τα συμπιεσμένα αρχεία 

ήτανε πολύ πιο δύσκολο να επεξεργαστούν. Έτσι, η δεύτερη δοκιμαστική εκδοχή του 

ΠΕΤΙ αρκέσθηκε στην αναδιοργάνωση των ηχογραφημένων δεδομένων προς 

βελτιστοποίηση της λειτουργικότητας του προγράμματος.  

Η αναδιοργάνωση των ηχογραφημένων δεδομένων επιτεύχθηκε μέσω 

αλλαγών στον αλγόριθμο του ΠΕΤΙ που αφορούν την ανάκληση των δεδομένων. Ενώ 

αρχικά είχε θεωρηθεί χρήσιμο, για λόγους  ευκολίας της παρουσίασης των 

δεδομένων, η ταυτόχρονη πρόσβαση σε ολόκληρη την βάση των ηχογραφημένων 



 57 

δεδομένων, μία τέτοια υλοποίηση περιόριζε την λειτουργικότητα του προγράμματος. 

Όταν στην δεύτερη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ απελευθερώθηκαν υπολογιστικοί 

πόροι παρέχοντας στον αλγόριθμο πρόσβαση σε κάθε χρονική στιγμή μόνο σε εκείνα 

τα ηχογραφημένα δεδομένα που ήταν απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία του 

αλγορίθμου εκείνη την στιγμή, επιτράπηκε η αύξηση της λειτουργικότητας του 

λογισμικού. 

Η απελευθέρωση υπολογιστικών πόρων που επιτεύχθηκε από την 

αναδιοργάνωση των δεδομένων και την τροποποίηση των διαδικασιών ανάκλησής 

τους, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ταχύτητας του ΠΕΤΙ και την δυνατότητα 

της πληρέστερης υλοποίησης της μεθόδου εκμάθησης.  

Η δεύτερη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ έχει την δυνατότητα αναγνώρισης 

του σχετικού φωνητικού εύρους κάθε παιδιού και την δυνατότητα διεκπεραίωσης της 

διαδικασίας εκμάθησης ενός τραγουδιού από το κατάλληλο φωνητικό εύρος. 

Συγκεκριμένα, κατά το προκαταρκτικό στάδιο, ζητάται από κάθε παιδί να 

τραγουδήσει τους πέντε τόνους που αποτελούν το τραγούδι δύο φορές. Την πρώτη 

φορά οι πέντε τόνοι βρίσκονται στην τονικότητα της σκάλας του ‘ΝΤΟ’, ενώ την 

δεύτερη φορά οι πέντε τόνοι βρίσκονται στην τονικότητα της σκάλας του ‘ΛΑ’. Για 

κάθε τόνο που παράγεται σωστά, το παιδί κερδίζει έναν πόντο. Οι πόντοι που κερδίζει 

το παιδί σε κάθε τονικότητα συγκρίνονται και η τονικότητα στην οποία το παιδί 

κέρδισε τους περισσότερους πόντους καθορίζεται ως η καταλληλότερη για την 

εκμάθηση και την απόδοση του επιλεγμένου τραγουδιού. 

Εκτός της ιδιαίτερα σημαντικής δυνατότητας εκμάθησης του επιλεγμένου 

τραγουδιού από εναλλακτικές τονικότητες, η δεύτερη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ 

διαφέρει από την πρώτη και στο ότι το πέρασμα από το ένα στάδιο στο επόμενο δεν 

γίνεται πάντοτε αυτόματα. Εάν δηλαδή το παιδί δεν τραγουδήσει καλά σε κάποιο 
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στάδιο, τότε συνήθως επιστρέφει στο προηγούμενο, ενώ εάν το συγκεκριμένο στάδιο 

είναι ένα από τα τρία στάδια εκμάθησης μελωδικών γραμμών, χωρίς λόγια, το παιδί 

επιστρέφει στην άσκηση τραγουδίσματος μεμονωμένων τόνων, των τόνων που 

αποτελούν την εν λόγω μελωδική γραμμή. Αυτό το επίπεδο λειτουργίας του ΠΕΤΙ 

είναι αρκετά κοντά στο ιδεατό και μπορεί να δοκιμασθεί ασφαλώς τόσο με παιδιά 

προσχολικής ηλικίας όσο και με παιδιά που έχουν κινητικές αναπηρίες και 

καθυστερημένη γνωσιακή ανάπτυξη. 

 

Δεύτερη Πειραματική Δοκιμή 

Η δεύτερη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ, ήτανε ιδιαίτερα επιτυχής. Η 

υπολογιστική εφαρμογή δοκιμάστηκε με ένα εξάχρονο παιδί το οποίο είχε λάβει 

βασική μουσική εκπαίδευση στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του 

νηπειαγωγείου στο οποίο πηγαίνει. Ο καλός χειρισμός της ελληνικής γλώσσας από το 

παιδί αυτό και η εξοικείωσή του με ηλεκτρονικά παιχνίδια το κατέστησαν 

καταλληλότερο υποκείμενο για την πειραματική δοκιμή του ΠΕΤΙ από το ότι το 

υποκείμενο της πρώτης πειραματικής δοκιμής. 

Η δεύτερη δοκιμαστική εκδοχή του ΠΕΤΙ, έλαβε χώρο σε ένα από τα δωμάτια 

του σπιτιού του παιδιού ενώ κατά την διάρκεια της δοκιμής παρευρισκότανε και ο 

πατέρας του παιδιού. Η πειραματική δοκιμή διήρκησε περίπου σαράντα λεπτά. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προσοχή και το ενδιαφέρον του παιδιού, ο 

ερευνητής του παρουσίασε το ΠΕΤΙ ως ένα καινοτομικό ηλεκτρονικό παιχνίδι που 

παίζεται με μικρόφωνο και ακουστικά αντί μοχλού και κουμπιών (joystick), ενώ ο 

στόχος ενός παίκτη στο συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι η εξουδετέρωση των 

αντιπάλων αλλά το να τραγουδήσει καλά.  
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Η τραγουδιστική απόδοση του παιδιού ήτανε ιδιαίτερα καλή. Σημείωσε 

υψηλό ποσοστό επιτυχίας τόσο στις προκαταρτικές ασκήσεις τραγουδιού 

μεμονομένων τόνων (ποσοστό επιτυχίας 70%) όσο και στα διάφορα στάδια της 

εκμάθησης του τραγουδιού. Τα στάδια που φαίνεται να το δυσκόλεψαν περισσότερο 

είναι αυτά κατά τα οποία του παρουσιαζόταν μία καινούργια μελωδία που δεν είχε 

ακούσει στο παρελθόν. Το παιδί ολοκλήρωσε την δραστηριότητα της εκμάθησης του 

επιλεγμένου τραγουδιού, περνώντας όλα τα στάδια της μεθόδου διδασκαλίας και 

μαθαίνοντας πλήρως την μελωδία και τα λόγια του τραγουδιού.    

Μετά από την ολοκλήρωση της δοκιμής του ΠΕΤΙ, το παιδί δήλωσε πως 

βρήκε την δραστηριότητα ιδιαίτερα ευχάριστη και συνέχισε να τραγουδάει για 

περίπου τριάντα λεπτά.  

 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα – Συζήτηση 

  

Η πειραματική δοκιμή της δεύτερης δοκιμαστικής εκδοχής του ΠΕΤΙ 

φανέρωσε πως η μέθοδος εκμάθησης που σχεδιάστηκε από τον ερευνητή και υλοποιεί 

το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να είναι αποτελεσματική και ευχάριστη για ένα 

παιδί. Βέβαια καλό είναι να ήμαστε επιφυλακτικοί αφου οι τραγουδιστικές 

ικανότητες των παιδιών που συμμετείχαν στις δύο πειραματικές δοκιμές ενδέχεται να 

μην είναι αντιπροσωπευτικές των ικανοτήτων ολόκληρου του παιδικού πληθυσμού. 

Σε κάθε περίπτωση, τα αποτελέσματα των δύο δοκιμών, αλλά και η επίδοση των 

παιδιών, ήτανε αναμενόμενη και σύμφωνη με τα συμπεράσματα και  τα ευρήματα 

των σύγχρονων επιστημονικών ερευνών. Η τραγουδιστική απόδοση του παιδιού που 

συμμετείχε στη δεύτερη πειραματική δοκιμή του ΠΕΤΙ, καθώς και το επίπεδο της 

αυτοπεποίθησής του αυξήθηκε σημαντικά κατά την διάρκεια της αλληλεπίδρασής του 



 60 

με το ΠΕΤΙ, κάτι που φαίνεται και στο αρχείο ‘KID2MFS.WAV’ που περιέχεται στο 

ένθετο CD-ROM
4
. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει νόημα για την επέκταση του 

λογισμικού και τον εμπλουτισμό του με περισσότερα τραγούδια καθώς και επιπλέον 

δραστηριότητες. 

Εκτός από την αποτελεσματικότητα της σχεδιασμένης μεθόδου εκμάθησης, το 

ΠΕΤΙ αποδεικνύει και την χρησιμότητα που μπορεί να έχει η ηχητική 

ανατροφοδότηση στην μουσική εκπαίδευση, ένα θέμα που φέρει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον αφού ανοίγει νέους ορίζοντες για τις υπολογιστικές εφαρμογές 

εξειδικευμένων δραστηριοτήτων για τυφλούς και ανάπηρους. Μελλοντικές 

εφαρμογές τεχνολογίων φωνής (speech technologies) μπορούν να αξιοποιήσουν την 

ίδια βασική μέθοδο κατακερματισμού του υλικού προς εκμάθηση και κλιμακωτής 

οργάνωσης των γνωστικών απαιτήσεων για την εκμάθηση άλλων ειδών γνώσης, 

εκτός από το τραγούδι, όπως είναι η ορθοφωνία. 

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί πως αν και το ΠΕΤΙ δημιουργήκε με 

σκοπό την εκπαίδευση τραγουδιστικών ικανοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας 

και παιδιά με γνωσιακές αναπηρίες, οι δυνατότητες που παρέχει για την συλλογή 

στατιστικών και ηχητικών δεδομένων τραγουδιστικής απόδοσης το καθιστούν 

κατάλληλο και για ορισμένα είδη εναλλακτικής αξιοποίησης. Εκτός από την 

εκπαίδευση τραγουδιστικών ικανοτήτων, το ΠΕΤΙ μπορεί να αξιοποιηθεί και για την 

συλλογή δεδομένων σχετικών με τις τραγουδιστικές ικανότητες παιδιών που έχουν 

ομαδοποιηθεί με βάση διάφορους παράγοντες που θεωρούνται κρίσημοι για την 

ανάπτυξη των τραγουδιστικών ικανοτήτων του παιδιού. Με τη βοήθεια του ΠΕΤΙ 

καθιστάται δυνατή η μεθοδευμένη, διεξοδική έρευνα με αντικειμενικά κριτήρια που 

                                                 
4
 Το αρχείο ‘KID2MFS.WAV’ περιέχει την ηχογράφηση ολόκληρης της πειραματικής δοκιμής της 

δεύτερης δοκιμαστικής εκδοχής του ΠΕΤΙ. Διαρκεί περίπου τριάντα λεπτά, ενώ οι περίοδοι αναμονής 

και τραγουδιστικής σιγής έχουν αφαιρεθεί.  
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θα διασαφηνίσει ποιοι είναι  όντως οι κρίσημοι παράγοντες για την τραγουδιστική 

ανάπτυξη των παιδιών. 

 

Το ΠΕΤΙ και η Γνωσιακή Επιστήμη 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του Προγράμματος Εκπαίδευσης 

Τραγουδιστικών Ικανοτήτων αξίζει να διασαφηνισθεί η γνωσιακή διάσταση του 

ΠΕΤΙ καθώς το συγκεκριμένο λογισμικό αναπτύχθηκε στα πλαίσια διμπλωματικής 

εργασίας για το ‘Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Βασικής και Εφαρμοσμένης 

Γνωσιακής Επιστήμης’ του τμήματος Μ.Ι.Θ.Ε. του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 Το ΠΕΤΙ σχετίζεται με την γνωσιακή επιστήμη για τέσσερις βασικούς λόγους. 

Ο πρώτος λόγος είναι πως αποτελεί μία μέθοδο εκπαίδευσης που προωθεί την 

ανάπτυξη ικανοτήτων και κατά συνέπεια την απόκτηση δεξιοτήτων και σιωπιλής 

γνώσης (implicit knowledge). Η γνωσιακή επιστήμη, η επιστήμη της γνώσης και της 

νόησης, σχετίζεται με προφανή τρόπο με την απόκτηση όλων των ειδών γνώσης 

καθώς και την κατάκτηση ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Επιπλέον, το ΠΕΤΙ αποτελεί 

ένα εργαλείο για την συλλογή δεδομένων που σχετίζονται με την γνωσιακή ανάπτυξη 

των παιδιών και την διεκπεραίωση μελλοντικών ερευνών στον τομέα της γνωσιακής 

επιστήμης. 

 Εκτός από τους δύο αυτούς προφανείς λόγους, το ΠΕΤΙ σχετίζεται με την 

Γνωσιακή Επιστήμη και για δύο άλλους λόγους, οι οποίοι αν και δεν είναι τόσο 

προφανείς είναι εξίσου σημαντικοί. Η μέθοδος αλληλεπίδρασης ανθρώπου και 

υπολογιστή που πραγματώνεται από το ΠΕΤΙ, στην ουσία αποτελεί μία τροποποίηση 

της βασικότερης πειραματικής μεθόδου της πειραματικής ψυχολογίας και της 

γνωσιακής επιστήμης. Κάθε στάδιο εκμάθησης ενός τραγουδιού εμπεριέχει δύο 
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γεγονότα που είναι χαρακτηριστικά της πειραματικής μεθόδου που χρησιμοποιείται 

από την γνωσιακή επιστήμη· την παρουσίαση ενός (ηχητικού) ερεθίσματος και την 

καταγραφή της αντίδρασης ενός υποκειμένου στο παρουσιασμένο ερέθισμα. Με αυτό 

τον τρόπο, το ΠΕΤΙ αποτελεί καινοτομική εφαρμογή μίας καθιερωμένης 

πειραματικής μεθόδου της γνωσιακής επιστήμης, μία εφαρμογή που ξεπερνά τα όρια 

της επιστημονικής έρευνας παρέχοντας ένα μοντέρνο μουσικό παιχνίδι που είναι 

κατάλληλο τόσο για παιδιά που βρίσκονται στην κρίσημη, για την γνωσιακή τους 

ανάπτυξη, ηλικία όσο και για ανθρώπους με γνωσιακές αναπηρίες και ειδικές 

ανάγκες. 

 Τέλος, πέρα από τους λόγους που αναφέρθηκαν, το ΠΕΤΙ σχετίζεται με την 

γνωσιακή επιστήμη  επειδή προσομοιώνει τις πιο βασικές γνωσιακές διεργασίες που 

συντελούνται εντός του εγκεφάλου ενός δασκάλου μουσικής. Το ΠΕΤΙ έχει την 

ικανότητα καθοδήγησης του παιδιού-μαθητή εντός μίας καρποφόρας μουσικο-

εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια της οποίας αναγνωρίζει τους μουσικούς 

τόνους που παράγονται από το παιδί και διεκπεραιώνει συγκρίσεις ομοιότητας των 

τόνων αυτών με τόνους-στόχους που αποτελούνε πρότυπους τόνους. Οι γνωσιακές 

διεργασίες που καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση αυτών των συγκρίσεων είναι 

ιδιαίτερα εξειδικευμένες και απαντώνται μόνο στο ποσοστό του αμθρώπινου 

πληθυσμού που διαθέτει έκδηλες συνειδητές (explicit) ή σιωπιλές (implicit) μουσικές 

γνώσεις. 
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Πηγές 

 

Το WINSINGAD είναι διαθέσιμο δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.sarand.com/prd/winsingad/winsingad.html 

Παραδείγματα σύγχρονων εμπορικών μουσικο-εκπαιδευτικών λογισμικών υπάρχουν 

στις ιστοσελίδες: http://www.ecsmedia.com/products/prodmusic.shtml http://www.msu.edu/user/spangle9/etsoftware.html 

http://www.danryderfielddrills.com/!EAR_TRA.HTM#HearMaster http://www.musiksuche.de/html/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=1 
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