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Abstract 

This work presents state of the art research in the area of education for children with 
communication difficulties, through the introduction of a novel methodology that utilises 
rhythm and singing in order students to develop social skills. The methodology is specifically 
designed for either presentation through computer technology and multimedia or manual use. 
The paper presents background research in the field followed by an analytical account of 
developmental steps used in the educational process. This allows system designers to furnish 
their systems with appropriate functionality. As learning systems in the area of education for 
children with special needs are limited, information regarding specific user needs, 
requirements and limitations is essential before attempting to develop appropriate interactive 
multimedia educational systems. 
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1. Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια τόσο στο χώρο της γενικής αγωγής όσο και στο χώρο της 
ειδικής αγωγής οι µουσικές δραστηριότητες στοχεύουν στο να επιδράσουν µέσω της 
µουσικής στην επίτευξη, ανάπτυξης και καλλιέργεια συγκεκριµένων µαθησιακών 
περιοχών χωρίς πάντα να στοχεύουν στη µουσική καλλιέργεια των παιδιών. Συχνά η 
χρήση της µουσικής αξιοποιείται ως εκπαιδευτικό υλικό και µέθοδος, έτσι ώστε να 
οδηγηθούν τα παιδιά στην επίτευξη συγκεκριµένων µαθησιακών στόχων. 

Σκοπός της συγκεκριµένης µελέτης περίπτωσης είναι η χρήση της µουσικής (ρυθµός, 
µελωδία) στην κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά µε σύνδροµο Down. Πιο 
συγκεκριµένα, υποστηρίζεται ότι το τραγούδι θα βοηθήσει τα παιδιά να κατακτήσουν 
δεξιότητες σε καθηµερινές και ιδιαίτερα σηµαντικές δραστηριότητες 
αυτοεξυπηρέτησης όπως αυτονοµία στην τουαλέτα και το δεκατιανό. Η έρευνα µας 
παρουσιάζεται µέσω συγκεκριµένης µεθοδολογίας η οποία επιτρέπει την υλοποίηση 
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της και µέσω συστηµάτων διαδραστικών πολυµέσων, επιτρέποντας την εκπαίδευση 
των παιδιών πέρα από τα όρια του σχολείου. 

2. Αρχές Εκπαιδευτικής Παρέµβασης & Σχεδιασµός 
Εκπαιδευτικού Προγράµµατος 
Οι αρχές εκπαιδευτικής παρέµβασης που χρησιµοποιούνται στην παρούσα µελέτη 
συµπεριλαµβάνουν τις παρακάτω αρχές: την αρχή της ενίσχυσης και της τόνωσης της 
συµπεριφοράς την αρχή της ανάλυσης έργου task analysis την αρχή της επανάληψης 
και την αρχή της δηµιουργίας της συνήθειας [1-4]. Η δοµή του προγράµµατος που 
ακολουθείται αποτελείται από τρία στάδια: 
Aρχική αξιολόγηση  
Στη φάση της αρχικής αξιολόγηση έγινε συστηµατική παρατήρηση των µαθητών 
καθώς και εκπαιδευτική αξιολόγηση από τον ερευνητή χωρίς καµία αλλαγή και 
παρέµβαση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Καταγράφηκαν πληροφορίες και ένα 
αναλυτικό ιστορικό των µαθητών προκειµένου να ληφθούν υπόψη όλοι οι 
παράµετροι που µπορούν να επηρεάσουν την έρευνα. Αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες 
των µαθητών αλλά παράλληλα έγιναν γνωστές οι όποιες καταστάσεις τυχόν θα 
µπορούσαν να δηµιουργήσουν δυσκολίες κατά την διάρκεια της έρευνας. 
Καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά µε το εκπαιδευτικό πλαίσιο - περιβάλλον των 
µαθητών, τη σχέση τους µε την µουσική και το τραγούδι καθώς και τη στάση και 
συµπεριφορά τους κατά τη διεξαγωγή µουσικών δραστηριοτήτων. Επίσης 
αποτυπώθηκε η παρούσα κατάσταση των µαθητών σχετικά µε την κατάκτηση 
κοινωνικών δεξιοτήτων ιδιαίτερα των δεξιοτήτων της αυτοεξυπηρέτησης οι οποίες 
αποτελούν σηµαντικό πεδίο της παρούσας έρευνας. 
Διαµορφωτική αξιολόγηση 
Στη φάση της διαµορφωτικής αξιολόγησης έγιναν τροποποιήσεις και προσαρµογές 
των δραστηριοτήτων των µαθητών, λαµβάνοντας υπόψη όλα όσα καταγράφηκαν 
στην αρχική αξιολόγηση. Διαµορφώθηκε το εκπαιδευτικό περιβάλλον µέσα στο 
οποίο έλαβαν µέρος αυτές οι δραστηριότητες, οργανώθηκαν τα µέσα παρέµβασης 
(τραγούδι) και τροποποιήθηκαν στην πορεία για την επιτυχέστερη επίτευξη των 
στόχων της έρευνας. Τα ίδια µέσα πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη 
των διαδραστικών συστηµάτων διδασκαλίας µε χρήση υπολογιστή, 
αυτοµατοποιώντας τη διαδικασία. Τέλος, καταγράφηκαν όλα τα δεδοµένα της 
παρατήρησης που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέµβασης, για 
την περαιτέρω αξιολόγηση και την έκδοση πορισµάτων κατά την τελική αξιολόγηση. 
Τελική αξιολόγηση 
Στη φάση της τελικής αξιολόγησης παρουσιάζονται τα ποιοτικά και ποσοτικά 
αποτελέσµατα τα οποία προκύπτουν από την κλείδα παρατήρησης κατά τη διάρκεια 
της διαµορφωτικής αξιολόγησης και διατυπώνουν τα συµπεράσµατα της µελέτης 
περίπτωσης. 
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2.1 Διαδικασία συλλογής δεδοµένων 
Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθεί η έλλειψη εργαλείων που 
παρατηρείται για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση µέσω της µουσικής όσον αφορά 
τα παιδιά µε αναπτυξιακές διαταραχές µε βασικότερο λόγο τη µεγάλη ποικιλία και 
διαφορετικότητα των αναγκών κάθε ατόµου [1]. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια της 
υλοποίησης της παρούσας έρευνας δηµιουργήθηκαν αυτοσχέδια φύλλα καταγραφής 
(κλείδα παρατήρησης) βασιζόµενα στις ανάγκες των µαθητών που συµµετείχαν στην 
έρευνα. Τα φύλλα καταγραφής χρησιµοποιήθηκαν για την καταγραφή δεδοµένων 
σχετικά µε τις µεταβλητές παρατήρησης καθώς και την αξιολόγησή τους. Ο τρόπος 
αξιολόγησης υιοθετεί ως ένα βαθµό τη φιλοσοφία της λειτουργικής αξιολόγησης της 
συµπεριφοράς η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Functional Behavioral-FBA. 

2.2 Εκπαιδευτικός σχεδιασµός 
Η δοµή της εκπαιδευτικής παρέµβασης υλοποιήθηκε κάτω από ένα εκπαιδευτικό 
πλαίσιο µε καλά καθορισµένους στόχους προκειµένου οι µαθητές να αναπτύξουν 
κοινωνικές δεξιότητες µέσα από τη µουσική και το τραγούδι. Ο µακροπρόθεσµος 
στόχος περιλαµβάνει την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων µέσω του τραγουδιού. 
Στην εν λόγω περίπτωση κοινωνικές δεξιότητες επικεντρώνονται στη χρήση 
τουαλέτας και τη λήψη του δεκατιανού χωρίς βοήθεια Οι επιµέρους στόχοι 
συµπεριλαµβάνουν την ενίσχυση της προσοχής, την αντίληψη και αποδοχή αλλαγών 
στο φυσικό, αισθητηριακό και χωροχρονικό ανθρώπινο περιβάλλον (οδηγίες 
κανόνες), αντίληψη του εαυτού τους και ανάπτυξη της αυτοεκτίµησης. 

2.3 Διδακτική προσέγγιση, µέσα και µεθοδολογία 
Η διδακτική προσέγγιση ακολουθεί το µοντέλο της διαπροσωπικής µάθησης η οποία 
υλοποιείται µέσω των παρακάτω σταδίων: Ο δάσκαλος συνεργάζεται στενά µε το 
παιδί και εκτελεί µαζί του τη δραστηριότητα, το παιδί υποστηρίζεται ελαφρά σε 
επίπεδο συνεργατικής µάθησης, αποκτά εµπιστοσύνη στον εαυτό του, ενισχύεται να 
προχωρήσει µόνο του και τέλος δίδεται στο παιδί η δυνατότητα επιλογής σχετικών 
δραστηριοτήτων. 
Ο στόχος του προγράµµατος της παρέµβασης έχει σκοπό την υποστήριξη του µαθητή 
στην απόκτηση συγκεκριµένων τρόπων συµπεριφοράς και δεξιοτήτων και τη 
γενίκευση των δεξιοτήτων που θα του επιτρέψουν την αυτονοµία και την κοινωνική 
του αυτοδυναµία. 
Τα µέσα που χρησιµοποιούνται για την παρέµβαση συµπεριλαµβάνουν ηλεκτρονικό 
υπολογιστή, κάρτες εννοιών, οπτικοποιηµένο υλικό, µουσικά όργανα, κασετόφωνο, 
κορδέλες χαρτί χρώµατα. Συγκεκριµένα ο υπολογιστής χρησιµοποιήθηκε ενισχυτικά 
στη συγκεκριµένη φάση ως εποπτικό εργαλείο για την εκµάθηση των εννοιών [5, 6]. 
Για την κατάκτηση εννοιών αλλά και για την καλύτερη κατανόηση από πλευράς του 
µαθητή, της δεξιότητας που πρέπει να κατακτήσει χρησιµοποιήθηκαν οπτικά (visual 
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prompting) και ακουστικά (verbal prompts) ερεθίσµατα µέσω υπολογιστή µε 
προγράµµατα µίµησης προτύπου (modeling) 
Για την κατάκτηση των εννοιών δηµιουργήθηκε περιβάλλον µε εικόνες όπου ο 
µαθητής καλείται να αναγνωρίσει. Χρησιµοποιούνται οι ίδιες εικόνες που 
χρησιµοποιήθηκαν και κατά τη διδασκαλία των εννοιών από τον εκπαιδευτικό µε τη 
µέθοδο Makaton η οποία αναφέρεται στη βιβλιογραφία ως Makaton Vocabulary 
Development Project. Υπάρχει η λεκτική καθοδήγηση προσαρµοσµένη στο επίπεδο 
γλωσσικής ικανότητα του µαθητή. Το περιβάλλον επιβραβεύει λεκτικά και µε 
εικονίδιο το µαθητή σε κάθε επιτυχηµένη προσπάθεια . 
Προκειµένου να σχεδιαστεί το διδακτικό πρόγραµµα λήφθηκαν υπόψη µας οι 
παρακάτω αρχές. 
 

• Να είναι κατανοητή η διαδοχή των οδηγιών. 
• Τα στοιχεία της διαδοχής να οδηγούν στην ολοκλήρωση της δεξιότητας  
• Τα στοιχεία να είναι δοµικά συνδεδεµένα  
• Η αποκτηµένη δεξιότητα να µπαίνει σε µια ιεραρχία δεξιοτήτων  
• Το πρόγραµµα να εµπίπτει στην κοινωνική εµπειρία 
• Η αρχικά κατευθυνόµενη από το δάσκαλο καθοδήγηση να οδηγεί το παιδί σε 

µελλοντική ανεξάρτητη δράση [1]. 
 
Παράλληλα ένας από τους παράγοντες που λήφθηκε υπόψη είναι το γεγονός ότι τα 
παιδιά µε σύνδροµο Down έχουν ιδιαίτερα ανεπτυγµένη την οπτική µνήµη .Έτσι 
οργανώθηκαν οι δραστηριότητες κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα µαθησιακά αντικείµενα 
να παρουσιάζονται κυρίως οπτικά. Χρησιµοποιήθηκαν η µέθοδος Μakaton καθώς και 
τεχνολογικά µέσα όπως τηλεόραση, βίντεο και ηλεκτρονικός υπολογιστής. Επίσης 
έγινε εκτεταµένη χρήση αντικειµένων σε µορφή εικόνας, φωτογραφίες παιδιών να 
εκτελούν ενέργειες, σύµβολα και κινήσεις χεριών καθώς και πραγµατικά αντικείµενα 
όπως το σαπούνι και η πετσέτα. Γνωρίζοντας δε την τάση των παιδιών µε σύνδροµο 
Down να αποθαρρύνονται, να παραιτούνται και να εγκαταλείπουν την προσπάθεια 
για την κατάκτηση του στόχου ορίσθηκαν µικρά βήµατα ώστε το παιδί να επιτύχει 
και να έχει θετική ενίσχυση, γεγονός που θα το κάνει να θέλει να συµµετέχει. 

3. Μέθοδος και Εφαρµογή 
Η µέθοδος κάνει εκτεταµένη χρήση µουσικής, κίνησης και τραγουδιού µε στίχους 
προσαρµοσµένους στις δεξιότητες που ο ερευνητής επιδιώκει να κατακτηθούν και να 
εδραιωθούν για την επίτευξη των στόχων. Η χρήση υπολογιστή µε δυνατότητα 
παρουσίασης περιεχοµένου σε µορφή πολυµέσων µέσα από καθορισµένες 
διαδικασίες έχει αποδειχθεί πως αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο προσέγγισης της 
προσοχής των µαθητών [7-11]. Αφού αρχικά κατακτήθηκαν οι βασικές έννοιες που 
συµπεριλαµβάνονταν στο τραγούδι, τα παιδιά άκουσαν το τραγούδι σε µορφή 
πρόζας. Οι στίχοι του τραγουδιού είναι προσαρµοσµένοι για την κατάκτηση της 
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συγκεκριµένης δεξιότητας, και προτρέπουν την έκφραση, την κίνηση, το λόγο και 
την πράξη. Τα παιδιά µέσα από αυτή τη διαδικασία περνούν σε τυποποιηµένες 
κινήσεις και ενέργειες. Στη συνέχεια, το συγκεκριµένο ρυθµικό τραγούδι 
µεταφέρθηκε σε πραγµατικές συνθήκες όπου τα παιδιά κάτω από την επίδραση του 
τραγουδιού, της κίνησης του ρυθµού και της υλοποίησης της πράξης, εδραίωσαν 
συµπεριφορές αβίαστα παίζοντας, τραγουδώντας και διασκεδάζοντας.  

3.1 Εφαρµόζοντας τη µέθοδο στην πράξη (1η δεξιότητα) 
Το τραγούδι που χρησιµοποιήθηκε για την κατάκτηση των δεξιοτήτων της 
αυτοεξυπηρέτησης στο φαγητό αποτελεί µια γνωστή και αγαπηµένη µελωδία των 
παιδιών µε τίτλο «Santa Lucia» στην οποία προσαρµόστηκαν τα λόγια που 
δηµιουργήθηκαν για την κατάκτηση του στόχου. Tο τραγούδι που χρησιµοποιήθηκε 
για την κατάκτηση δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέτησης στην τουαλέτα, χρησιµοποιήθηκε 
µια µουσική µελωδία που αυθόρµητα αναπτύχθηκε στο χώρο που Νηπιαγωγείου η 
οποία ήταν ήδη ιδιαίτερα αγαπητή αλλά και ενθαρρυντική ως προς το ρυθµό της για 
τα παιδιά. Συγκεκριµένα διδάχθηκε το τραγούδι «Τουαλέτα, Παίρνω το δεκατιανό 
µου». Οι µαθητές διδάχτηκαν σύµφωνα µε την αρχή της ανάλυσης έργου και των 
αλυσιδωτών αντιδράσεων µε πρόσθια διδασκαλία. Όλες οι δραστηριότητες έγιναν 
µέσα στο ηµερήσιο πρόγραµµα του σχολείου. Η διαδικασία που ακολουθείται 
προκειµένου να αποκτηθεί αυτονοµία στη χρήση της τουαλέτας εµπεριέχει τη 
θεµελιώδης αρχή της σταδιακής υποστήριξη της επιδιωκόµενης τελικής 
συµπεριφοράς. Το διδακτικό υλικό συµπεριλαµβάνει µια κανονική τουαλέτα, χαρτί 
τουαλέτας, υγρό σαπούνι, πετσέτα, ένα ραδιοκασετόφωνο και υπολογιστή. Η πορεία 
της πράξης συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα τα οποία αποτελούν και στόχους 
εκµάθησης: Το παιδί πηγαίνει στην τουαλέτα, γδύνεται, κάθεται στη λεκάνη, 
εκκενώνει (φυσική λειτουργία), καθαρίζεται µε χαρτί, ντύνεται, τραβά καζανάκι και 
τέλος πλένει τα χέρια του.  

3.2 Εφαρµόζοντας τη µέθοδο στην πράξη (2η δεξιότητα) 
Όπως και παραπάνω, στη διαδικασία που ακολουθείται προκειµένου να αποκτηθεί 
αυτονοµία στο δεκατιανό εµπεριέχεται η θεµελιώδης αρχή της σταδιακής υποστήριξη 
της επιδιωκόµενης τελικής συµπεριφοράς. Το διδακτικό υλικό στη συγκεκριµένη 
περίπτωση συµπεριλαµβάνει τα παρακάτω: τραπεζαρία φαγητού, καλάθι σκουπιδιών, 
τσάντα φαγητού µε περιεχόµενο πετσέτα, φαγητό και νερό, κασετόφωνο και 
υπολογιστής. Η πορεία της πράξης ακολουθεί τα κάτωθι βήµατα: Το παιδί παίρνει 
την τσάντα του και κάθεται στην τραπεζαρία, ανοίγει την τσάντα του, στρώνει την 
πετσέτα, τρώει το ψωµί, πίνει το νερό, µαζεύει τα σκουπίδια του και τέλος µαζεύει τα 
πράγµατά του, ακολουθώντας πλήρως τα προκαθορισµένα βήµατα µάθησης.  
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4. Συµπεράσµατα 

Τα παιδιά κατέκτησαν τους επιδιωκόµενους στόχους και απέκτησαν αυτονοµία στις 
κοινωνικές δεξιότητες έτσι όπως αυτές ορίστηκαν. Παράλληλα, όπως φαίνεται από τα 
αποτελέσµατα της µεθόδου, επιτεύχθηκαν όλοι οι επιµέρους στόχοι και η επανάληψη 
επέτρεψε την εγκαθίδρυση κοινωνικών συµπεριφορών και στάσεων. Μπορούµε µε 
βεβαιότητα να υποστηρίξουµε πως η εφαρµογή της ανωτέρω µεθόδου παρέχει τη 
δυνατότητα επέκτασης του εκπαιδευτικού περιεχοµένου µέσω της προτεινόµενης 
καινοτόµου εκπαιδευτικής διαδικασίας για την κατάκτηση πολλών νέων δεξιοτήτων. 
Τέλος, η χρήση αυστηρά καθορισµένης µεθοδολογίας και η δοκιµή της διαδικασίας 
στην πράξη παρέχουν τη δυνατότητα αυτοµατοποίησης του συστήµατος εκπαίδευσης 
µε χρήση τεχνολογιών ηλεκτρονικής µάθησης.  
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