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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι άνθρωποι άρχισαν να χρησιμοποιούν τη μουσική στη θεραπευτική πρακτική 

από  τα  προϊστορικά  χρόνια,  γεγονός  που  είχε  αντανάκλαση  σε  θρησκείες, 

πεποιθήσεις  και  σε  αναρίθμητες  παραδόσεις  και  μύθους  (Shaboutin,  2005).  H 

ευρύτατη  χρήση  της  μουσικής  σε  διάφορες  πτυχές  της  καθημερινής  ζωής  και  η 

αναμφισβήτητη επίδρασή της στον ψυχισμό του ανθρώπου, αποτέλεσε την αφετηρία 

της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας.

Στη  συγκεκριμένη  εργασία,  δίνεται  έμφαση στην επίδραση της  μουσικής  σε 

σχέση με τα προβλήματα συμπεριφοράς. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας εστιάζεται 

στη χρήση της μουσικής, ως μέσο παιδαγωγικής παρέμβασης, σε περίπτωση παιδιού 

με προβλήματα συμπεριφοράς, με κυρίαρχο σημείο την επιθετική συμπεριφορά. 

Στο πρώτο κεφάλαιο, δίνονται οι ορισμοί της συμπεριφοράς, των προβλημάτων 

συμπεριφοράς  (Διαταραχή  Προσαρμογής-  Adjustment Disorder,  Διαταραχή  της 

διαγωγής-  Conduct Disorder,  Εναντιωτική  Προκλητική  Διαταραχή-  Oppositional 

Defiant Disorder,  Διαταραχή  Διασπαστικής  Συμπεριφοράς  Μη  Προσδιοριζόμενη 

Αλλιώς) και της επιθετικότητας, αναφέρονται οι τρόποι διάγνωσης και αξιολόγησης 

της επιθετικότητας και οι, μέχρι τώρα γνωστές, μέθοδοι αντιμετώπισής της.

Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στη μουσική, ως μέθοδος αντιμετώπισης των 

προβλημάτων  συμπεριφοράς.  Δίνεται  ο  ορισμός  της  μουσικής  και  αναλύεται  η 

επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο και ιδιαίτερα σε παιδιά ηλικίας 7-12, καθώς σε 

αυτή την ηλικιακή ομάδα εμπίπτει το παιδί που αποτέλεσε το δείγμα της έρευνας. 

Επίσης, γίνεται λόγος για τις εφαρμογές της μουσικής στην Ειδική Αγωγή, μέσω της 

Μουσικοθεραπείας και της Μουσικής Εκπαίδευσης και τις εφαρμογές της σε παιδιά/ 

άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς.

Στο  τρίτο  κεφάλαιο  αναλύεται  η  μεθοδολογία  που  χρησιμοποιήθηκε  και  οι 

λόγοι  που  οδήγησαν  στο  συγκεκριμένο  τρόπο  έρευνας,  οι  μεταβλητές  της 

συμπεριφοράς  του  παιδιού  που αναλύθηκαν,  η  διαδικασία  της  παρέμβασης  και  ο 

τρόπος  συλλογής  των  δεδομένων,  ενώ  στο  τέταρτο  και  πέμπτο  κεφάλαιο 

παραθέτονται  τα  αποτελέσματα,  ξεχωριστά  για  κάθε  συμπεριφορά  και  τα 

συμπεράσματα, που προκύπτουν από την παρούσα έρευνα, αντίστοιχα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
Προβλήματα συμπεριφοράς- Επιθετικότητα

1.1 Ορισμός της συμπεριφοράς

Ο  όρος  «συμπεριφορά»  αναφέρεται  στις  δράσεις  και  αντιδράσεις  ενός 

αντικειμένου ή οργανισμού, συνήθως σε σχέση με το περιβάλλον. Μπορεί να είναι 

συνειδητή ή ασυνείδητη, εσωστρεφής ή εξωστρεφής και εκούσια ή ακούσια. Στα ζώα 

η συμπεριφορά ελέγχεται από το ενδοκρινικό σύστημα και το νευρικό σύστημα. Η 

πολυπλοκότητα  μιας  συμπεριφοράς  ενός  οργανισμού  σχετίζεται  με  την 

πολυπλοκότητα του νευρικού του συστήματος. Γενικά, οι οργανισμοί με πολύπλοκο 

νευρικό σύστημα έχουν μεγαλύτερη ικανότητα εκμάθησης νέων αντιδράσεων, άρα 

προσαρμόζουν  τη  συμπεριφορά  τους  (www.answers.com/topic/behavior, 

http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Behavior).

«Η  συμπεριφορά  είναι  ένας  τρόπος  επικοινωνίας  των  ατόμων  σε  γνωστά  και 

άγνωστα περιβάλλοντα, ένας τρόπος με τον οποίο εκφράζεται μια εσωτερική ανάγκη»  

(Καρτασίδου, 2006α, σελ. 126-127). Κάθε κοινωνία ή κοινωνική ομάδα, σύμφωνα με 

τις  ανάγκες  της,  συντάσσει  τους  κανόνες  εκείνους  στους  οποίους  τα  μέλη  της 

οφείλουν να προσαρμοστούν για ψυχολογικούς (ενδοπροσωπικούς) και κοινωνικούς 

(διαπροσωπικούς) λόγους (Carr & Durand, 1985, Κανδαράκης, 2004).

Η ανθρώπινη συμπεριφορά μπορεί να είναι κοινή, ασυνήθιστη, αποδεκτή ή μη 

αποδεκτή.  Οι  άνθρωποι  αξιολογούν  την  αποδοχή  μιας  συμπεριφοράς 

χρησιμοποιώντας κοινωνικές νόρμες και ρυθμίζοντας τη συμπεριφορά τους μέσω του 

κοινωνικού ελέγχου. Σύμφωνα με την κοινωνιολογία, η συμπεριφορά θεωρείται ότι 

δεν  έχει  από  μόνη  της  νόημα,  χωρίς  να  κατευθύνεται  σε  άλλους  ανθρώπους, 

καθιστώντας  την  την  πιο  βασική  ανθρώπινη  πράξη.  Είναι  δύσκολο  να  δοθεί  ο 

ορισμός  της  συμπεριφοράς  χωρίς  να  προσδιορίσουμε  το  πλαίσιο  μέσα στο  οποίο 

παίρνει νόημα. Ένα πλαίσιο είναι ο τομέας της Ψυχολογίας, ο οποίος έχει οριστεί, εν 

μέρει,  ως  η  επιστήμη  της  συμπεριφοράς  (http://medical-

dictionary.thefreedictionary.com/behavior+disorder).

Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, κάποιες από τις 

οποίες είναι παρόμοιες με αυτές των ζώων. 

1. Η  συμπεριφορά  ως  κάτι  που  κατανοούμε  με  τις  αισθήσεις  μας.  Ο  όρος 

συνδέεται  με  την  αίσθηση  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  λαμβάνουμε  τις 
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πληροφορίες  γύρω  μας.  Επιπλέον  η  συμπεριφορά  εδώ  συνδέεται  με  τη 

διαγωγή, με την κατάλληλη συμπεριφορά σύμφωνα με τις προσδοκίες του 

κοινωνικού πλαισίου. 

2. Η συμπεριφορά που οδεύει  προς κάποιο στόχο και  είναι  καθοδηγούμενη 

από αυτόν. Εδώ υπάρχει σύνδεση της συμπεριφοράς με τη «δράση». 

3. Η συμπεριφορά που συνδέεται με εκτέλεση δράσης ή δεξιότητες, όπως η 

ψυχοκινητική,  οι  γλωσσικές  δεξιότητες  κ.ά.  διαχωρίζεται  η  συμπεριφορά 

που στοχεύει στις δεξιότητες από τη συμπεριφοράς που θεωρείται αποδεκτή 

ή μη αποδεκτή κοινωνικά.

4. Η συμπεριφορά που καθοδηγείται από την επιθυμία για αποφυγή του πόνου 

και αναζήτηση της ευχαρίστησης. 

Συνοπτικά, η συμπεριφορά έχει τις έννοιες της διαγωγής, της εκτέλεσης, του σκοπού 

και  της  εμπειρίας (http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Behavior, 

www.answers.com/topic/behavior). 

Το  παιδί  θα  πρέπει  να  μάθει  να  προσαρμόζεται  στις  απαιτήσεις  της 

συγκεκριμένης  κοινωνίας  όπου  ζει  και  πρόκειται  να  ζήσει,  αντικαθιστώντας  τις 

ακατάλληλες συμπεριφορές με κοινωνικά αποδεκτές. Οι αντιλήψεις, οι προσδοκίες, 

οι σκέψεις, τα συναισθήματα και η εμπειρία του ατόμου το ωθούν στο να φέρεται 

ανάλογα σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντός του (Carr &  Durand, 

1985, Κανδαράκης, 2004).

Από τις κατηγορίες του παρακάτω πίνακα, η παρούσα εργασία αναφέρεται στη 

δεύτερη κατηγορία προσαρμογής της συμπεριφοράς του ατόμου, τη διαπροσωπική 

προσαρμογή  για  την  αρμονική  συμβίωση  με  τους  άλλους  (προβλήματα 

συμπεριφοράς) και ιδιαίτερα στο κομμάτι της επιθετικότητας.
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Πίνακας 1: Ενδοπροσωπική και διαπροσωπική προσαρμογή της συμπεριφοράς 

του παιδιού

(Κανδαράκης, 2004, σελ.102)
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1.2 Προβλήματα Συμπεριφοράς

Με τον όρο «προβλήματα συμπεριφοράς» εννοούμε «τη χρόνια ύπαρξη ακραίων 

συμπεριφορών που δεν είναι ανεκτές και ανάλογες των κοινωνικών και πολιτιστικών 

προσδοκιών του περιβάλλοντος που εμφανίζονται» (Κανδαράκης, 2004, σελ. 98) και 

μπορεί να περιλαμβάνουν την απόσυρση, τη σχολική φοβία, την αντικοινωνικότητα, 

την αδυναμία συνεργασίας, το θυμό, τις απειλές, τη σχολική φοβία κ.ά.  (Layman, 

Hussey, Laing, 2002).

Η  συμπεριφορά  του  παιδιού  υπάρχει  ως  ένα  συνεχές  και  δεν  υπάρχει 

συγκεκριμένη  γραμμή  που  διαχωρίζει  την  προβληματική  συμπεριφορά  από  ένα 

σοβαρό συναισθηματικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα συμπεριφοράς μπορεί να ποικίλει 

από  μέτριο  μέχρι  πολύ  σοβαρό.  Η  διάγνωση  αποτελεί  την  καλύτερη  μέθοδο 

ανίχνευσης  του  προβλήματος,  βασισμένη  στις  συμπεριφορές  του  παιδιού  που 

υπαγορεύουν ότι έχει μια συγκεκριμένη ψυχική διαταραχή και όχι ένα πρόβλημα που 

όλα τα παιδιά μπορεί να αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους. Έρευνες που 

έγιναν για την αιτία των συναισθηματικών- συμπεριφορικών διαταραχών, έδειξαν ότι 

ο τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος δέχεται και επεξεργάζεται τις πληροφορίες, είναι 

διαφορετικός  σε κάποιες διαταραχές,  σε σχέση με παιδιά που δεν αντιμετωπίζουν 

τέτοια προβλήματα. Συνήθως για τη διάγνωση των συμπεριφορικών προβλημάτων 

χρησιμοποιείται  το  Διαγνωστικό  και  Στατιστικό  Εγχειρίδιο  DSM-IVR (τέταρτη 

αναθεωρημένη έκδοση) (Pacer Action Information Sheets, 2006).

1.2.1 Διαταραχή Προσαρμογής- Adjustment Disorder

Περιγράφει  τα  συναισθηματικά  και  συμπεριφορικά  συμπτώματα  που 

επιδεικνύουν τα παιδιά όταν δεν μπορούν να προσαρμοστούν κατάλληλα,  για ένα 

διάστημα, σε αγχογόνα γεγονότα ή αλλαγές στη ζωή τους. Τα συμπτώματα, τα οποία 

μπορεί να εμφανιστούν μέσα σε τρεις μήνες από το αγχογόνο γεγονός ή την αλλαγή 

και διαρκούν για περισσότερους από έξι μήνες, περιλαμβάνουν: άγχος- περισσότερο 

από το αναμενόμενο για μία αντίστοιχη περίπτωση- και δυσκολία στην κοινωνική ή 

σχολική  λειτουργικότητα.  Υπάρχουν  πολλά  διαφορετικά  είδη  διαταραχής 

προσαρμογής,  που  ποικίλουν  από  το  φόβο  ή  το  άγχος  έως  τη  φυγοπονία,  το 

βανδαλισμό ή τους καβγάδες. Η Διαταραχή Προσαρμογής είναι σχετικά συχνή και 

εμφανίζεται σε 5% με 20% του πληθυσμού (Pacer Action Information Sheets, 2006).

1.2.2 Διαταραχή της διαγωγής – Conduct Disorder

Χαρακτηρίζεται  από συμπεριφορά  που παραβιάζει τα  δικαιώματα  των  άλλων, 

όπως  ψέματα,  κλοπές  ή  απάτες (Μάνος,  1997,  http://209.85.135.104/search?
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q=cache:FrPEoukBzYYJ:www.sisdschools.org/content/committee/barriers/works/con

duct.doc+behavior+problems+definition&hl=el&ct=clnk&cd=6&gl=gr&client=firefo

x-a).  Θεωρείται  προοίμιο  της  ενήλικης  Αντικοινωνικής  Διαταραχής  της 

Προσωπικότητας,  καθώς  εμφανίζει  παρόμοια  αντικοινωνική  συμπεριφορά.  Η 

συμπεριφορά των ατόμων ομαδοποιείται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: 

• την  επιθετικότητα  προς  ανθρώπους  και  ζώα  (εκφοβισμός,  απειλές, 

καβγάδες, σκληρή σωματική μεταχείριση, χρήση αντικειμένου με σκοπό τη 

βλάβη του άλλου κλπ.)

• την καταστροφή περιουσίας (εμπρησμός, άλλη καταστροφή περιουσίας)

• απάτες  ή  κλοπές  (διάρρηξη,  ψέματα/  εξαπάτηση,  κλοπή χωρίς  σωματική 

επίθεση κλπ.)

• σοβαρές  παραβιάσεις  κανόνων  (παραμονή  έξω  από  το  σπίτι-  παρά  τις 

γονεϊκές  απαγορεύσεις-  από την ηλικία των 13,  εγκατάλειψη σπιτιού για 

τουλάχιστον δύο φορές- εκ των οποίων η μία χωρίς επιστροφή για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, σκασιαρχείο από το σχολείο). 

Αν  και  φαινομενικά  η  συμπεριφορά  τους  μπορεί  να  είναι  σκληρή,  στην 

πραγματικότητα  τα  άτομα  με  αυτή  τη  διαταραχή  μπορεί  να  έχουν  χαμηλή 

αυτοεκτίμηση. Άλλα χαρακτηριστικά τους είναι η έλλειψη ενοχών για τις  πράξεις 

τους,  οι  επιφανειακές  σχέσεις  με  συνομηλίκους  και  ενηλίκους,  οι  ακαδημαϊκές 

δυσκολίες,  η  ευερεθιστότητα,  η  ανυπομονησία,  οι  εκρήξεις  οργής,  η  απρόσεκτη 

συμπεριφορά  που  οδηγεί  συχνά  σε  ατυχήματα,  τα  προβλήματα  με  το  νόμο,  οι 

τραυματισμοί,  καβγάδες,  η  χρήση  ουσιών  και  οι  απόπειρες  αυτοκτονίας,  συχνά 

επιτυχημένες (Μάνος 1997, http://www.focusas.com/ConductDisorders.html).

Η ηλικία έναρξης εμφάνισης είναι στην παιδική ηλικία (πριν τα 10 χρόνια) ή στην 

εφηβική ηλικία (μετά τα 10 χρόνια), όπου φαίνεται τα συμπτώματα να είναι λιγότερο 

έντονα  και  η  πιθανότητα  εμφάνισης  της  Αντικοινωνικής  Διαταραχής  της 

Προσωπικότητας στην ενήλικη ζωή μικρότερη. Εμφανίζεται σε 6% με 16% σε αγόρια 

και 2% με 9% σε κορίτσια και μπορεί να εμφανιστεί ακόμα κ από τα 5-6 έτη, ενώ η 

πορεία της ποικίλλει. Γενικά, όσο πιο νωρίς εμφανίζεται τόσο χειρότερη η πρόγνωση. 

Αν υπάρχουν κλινικά σημαντικά προβλήματα διαγωγής που δεν πληρούν τα κριτήρια 

για  άλλη  διαταραχή,  τότε  η  διάγνωση  είναι  Διαταραχή  της  Προσαρμογής  (με 

Διαταραχή  της  Διαγωγής  ή  Μεικτή  με  Διαταραχή  των  Συναισθημάτων  και  της 

Διαγωγής).  Αν υπάρχουν προβλήματα διαγωγής που δεν πληρούν τα κριτήρια για 
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Διαταραχή  της  Διαγωγής  ή  Διαταραχή  της  Προσαρμογής,  μπορούν  να 

χαρακτηριστούν  ως  Αντικοινωνική  Συμπεριφορά  του  Παιδιού  ή  Εφήβου  (Μάνος, 

1997).

1.2.3 Εναντιωτική Προκλητική Διαταραχή – Oppositional Defiant Disorder

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της διαταραχής είναι η ανυπακοή, η αρνητική 

στάση, η προκλητικότητα, η εναντίωση και η εχθρικότητα. Το άτομο με τη διαταραχή 

παρουσιάζεται επίμονο, ενοχλείται εύκολα, δε δέχεται συμβουλές και οδηγίες,  δεν 

υποχωρεί/ δε συμβιβάζεται, προκαλεί, θυμώνει/ χάνει την ψυχραιμία του και γενικά 

δοκιμάζει  τα  όρια  της  υπομονής  των  άλλων  (Μάνος,  1997, 

http://209.85.135.104/search?q=cache:FrPEoukBzYYJ:www.sisdschools.org/content/

committee/barriers/works/conduct.doc+behavior+problems+definition&hl=el&ct=cln

k&cd=6&gl=gr&client=firefox-a).  Η  συμπεριφορά  του  ατόμου  πρέπει  να  έχει 

τουλάχιστον  τέσσερα  και  παραπάνω  από  τα  παρακάτω  συμπτώματα,  για 

περισσότερους από 6 μήνες, ώστε να υπάρξει διάγνωση για εναντιωτική προκλητική 

διαταραχή:

• συχνά  ξεσπάσματα  θυμού  (κλάμα,  γρίνια,  βρισιές,  φωνές,  κλωτσιές, 

μπουνιές,  χτύπημα του κεφαλιού,  γρατζούνισμα,  δάγκωμα και  κράτημα 

αναπνοής)  (http://209.85.135.104/search?

q=cache:FrPEoukBzYYJ:www.sisdschools.org/content/committee/barriers

/works/conduct.doc+behavior+problems+definition&hl=el&ct=clnk&cd=6

&gl=gr&client=firefox-a, Μάνος, 1997)

• συχνοί καβγάδες με ενηλίκους

• ανυπακοή/ άρνηση σε κανόνες/ συμβουλές/ υποδείξεις

• συχνά ενοχλεί τους άλλους

• συχνά κατηγορεί άλλους για δικά του σφάλματα/ κακή διαγωγή

• συχνά είναι ευερέθιστο

• συχνά είναι θυμωμένο και μνησίκακο

• συχνά είναι εκδικητικό.

Εμφανίζεται πιο συχνά στα αγόρια πριν την εφηβεία, αργότερα όμως είναι το ίδιο 

συχνή σε αγόρια και κορίτσια, ενώ η συχνότητά της κυμαίνεται από 2% έως 16%. 

Είναι εμφανής πριν την ηλικία των 8 ετών και μερικές φορές αποτελεί το προοίμιο 

της Διαταραχής Διαγωγής (Μάνος, 1997).
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1.2.4 Διαταραχή Διασπαστικής Συμπεριφοράς Μη Προσδιοριζόμενη Αλλιώς

Στην  κατηγορία  αυτή  εμπίπτουν  οι  διαταραχές  που  χαρακτηρίζονται  από 

προβλήματα διαγωγής ή από εναντιωτική συμπεριφορά, που όμως δεν πληρούν τα 

κριτήρια για κάποια από τις δύο παραπάνω διαταραχές (Μάνος, 1997).

1.3 Επιθετικότητα

Με τον όρο επιθετικότητα εννοούμε τη σκόπιμη προσπάθεια βλάβης του άλλου, 

ακόμα και αν αυτή αποτύχει. Εμφανίζεται τόσο σε παιδιά με φυσιολογική ανάπτυξη, 

όσο και  σε παιδιά με ψυχοκοινωνικά  προβλήματα, με μεγαλύτερη συχνότητα στα 

αγόρια  από  ότι  στα  κορίτσια,  μεγαλύτερη  συχνότητα  σε  μεγαλύτερα,  από  ότι  σε 

μικρότερα παιδιά και με μεγαλύτερη συχνότητα σε ενεργητικά και εξωστρεφή, παρά 

σε παθητικά και συντηρητικά παιδιά (http://www.aacap.org). Ανάμεσα σε παιδιά με 

υψηλή  αυτοεκτίμηση,  αυτά  που  προέρχονται  από  χαμηλά  κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα  έχουν  50%  περισσότερες  πιθανότητες  να  εμφανίσουν  προβλήματα 

συμπεριφοράς (Jones, et al., 2007). Τα ποσοστά διαφέρουν στα μέλη ακόμα και της 

ίδιας  οικογένειας  (http://www.aacap.org).  Η  προβληματική  συμπεριφορά  γίνεται 

φανερή όταν το παιδί εμφανίζει  σημαντικές  δυσκολίες  σε σχολικό,  κοινωνικό και 

λειτουργικό επίπεδο. Τα κοινωνικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά ενός παιδιού 

συμβάλλουν  στην προσαρμογή του στο  σχολείο,  στην ακόλουθη ακαδημαϊκή  του 

επίδοση και κατ’ επέκταση στη γενικότερη κοινωνικοποίησή του (Jones, et al., 2007). 

Μερικά χαρακτηριστικά της επιθετικής συμπεριφοράς είναι:

• Επιθετικότητα απέναντι στους άλλους

• Εμφάνιση θυματοποίησης, εκφοβισμού 

• Σωματική κακοποίηση των άλλων

• Σκόπιμη καταστροφή ξένης περιουσίας

• Έλλειψη ενσυναίσθησης και ενδιαφέροντος για τα αισθήματα, τις επιθυμίες 

και της κατάστασης των άλλων

• Επίδειξη σκληρής συμπεριφοράς και έλλειψη αίσθησης ενοχής ή συνείδησης

• Συνηθίζουν  να  κατηγορούν  τους  άλλους  για  τις  πράξεις  τους 

(www.as.wvu.edu). 

Δεν  υπάρχει  μία  μόνο  θεωρία  που  να  εξηγεί  την  επιθετικότητα.  Κάποιοι 

πιστεύουν ότι είναι έμφυτη στο άτομο. Πιθανά αίτια που να εξηγούν την εμφάνισή 

της είναι:
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1. Ανυπαρξία αξιών (Brezina, Piquero, Mazerolle, 2001).

2. Αλλαγές στην παραδοσιακή ανατροφή των παιδιών στην οικογένεια 

(διαζύγιο, μονογονεϊκή οικογένεια).

3. Κοινωνική απομόνωση (περιβαλλοντική αποστέρηση).

4. Κακή διατροφή. Συγκεκριμένα,  από έρευνα του Πανεπιστημίου της Νότιας 

Καλιφόρνια το 2004, αποδείχτηκε ότι η κακή διατροφή κατά τα πρώτα χρόνια 

της ζωής οδηγεί σε αντικοινωνική και επιθετική συμπεριφορά στην παιδική 

ηλικία  και  την  εφηβεία.  Σε  1000  κακώς  διατρεφόμενα  παιδιά  από  το 

Μαυρίκιο,  την  Ινδία  και  την  Αφρική,  εμφανιζόταν  στην  ηλικία  των  8 

ευερεθιστότητα, στα 11 φασαρίες, θυματοποίηση και καταστροφή περιουσίας 

και στα 17 κλοπές, χρήση ουσιών και βίαιη συμπεριφορά (www.usc.edu).

5. Ανεργία και καβγάδες στην οικογένεια

6. Εγκληματικότητα στην οικογένεια (www.healthofchildren.com)

7. Συμπεριφορά των γονιών, όπως εχθρότητα, κατάθλιψη κ.ά. (Campbell, 1997, 

Lyons-Ruth, 1996)

8. Ψυχιατρικές νόσοι 

9. Σωματική και σεξουαλική κακοποίηση

10. Έκθεση σε βία, στο σπίτι και στην οικογένεια

11. Έκθεση σε βία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης

12. Χρήση ουσιών

13. Ύπαρξη όπλων στο σπίτι (www.healthofchildren.com).

14. Εγκεφαλική βλάβη (όταν εμφανιστεί ξαφνικά τάση προς επιθετικότητα, χωρίς 

να  έχει  ξαναεμφανιστεί,  είναι  πιθανό  να  οφείλεται  σε  φυσιολογικούς 

παράγοντες. Είναι πιθανό να υπάρχει πρόβλημα στον εγκέφαλο ή στο νευρικό 

σύστημα  και  θα  πρέπει  να  γίνουν  οι  ανάλογες  εξετάσεις) 

(www.baptistonline.org,  Greenberg,,  Speltz,  DeKlyen,  1993,  Anderson, 

Bechara, Damasio, Tranel & Damasio, 1999).

15. Γενετικοί παράγοντες (χρωμοσωμικές ανωμαλίες)

16. Προγεννητικοί  και  περιγεννητικοί  παράγοντες  (π.χ.  βακτήρια  της  μητέρας, 

λήψη  φαρμάκων,  ψυχολογικοί  παράγοντες,  ανοξία,  ανωριμότητα  ή 

προωρότητα) (Erickson, 1998, McCormick, Gortmaker & Sobol, 1990).

17. Αναπτυξιακή καθυστέρηση, γλωσσική και γενικότερη γνωστική ανεπάρκεια 

(Hinshaw, 1992, Lyons-Ruth, 1996).
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Η εξελικτική  πορεία  της  επιθετικότητας  από  τη  βρεφική  μέχρι  την  παιδική 

(σχολική) ηλικία θα μπορούσε να περιγραφεί ως εξής:

• Βρεφική  ηλικία  (0-2  χρόνια): Η  πείνα,  ο  φόβος,  ο  εκνευρισμός  και  ο  πόνος 

προκαλούν επιθετικότητα.

• Νηπιακή  ηλικία  (2-4  χρόνια): Παρουσιάζονται  επιθετικά  ξεσπάσματα,  όπως 

κυκλοθυμικότητα,  καταστροφές  παιχνιδιών  και  επίπλων,  ως  αντίδραση  σε 

ματαίωση.  Εκδηλώνεται  συνήθως  προς  τους  γονείς.  Η  λεκτική  επιθετικότητα 

αυξάνεται, όσο αυξάνεται το λεξιλόγιο.

• Προσχολική ηλικία (4-5 χρόνια.): Η επιθετικότητα στρέφεται προς τους συγγενείς 

και τους συνομηλίκους,  κυρίως (www.aacap.org). Έχουν σημειωθεί σε έρευνες 

συμπεριφορές,  όπως  επιθετικότητα,  λεκτική  και  σωματική,  απόσυρση, 

ανικανότητα  ή έλλειψη συμμετοχής  σε παιχνίδι  κλπ.,  από παιδιά  προσχολικής 

ηλικίας,  που  προέρχονταν  κυρίως  από  χαμηλότερα  κοινωνικοοικονομικά 

στρώματα (Jones, et al., 2007).

• Σχολική  ηλικία  (5+  χρόνια  ): Αγόρια  ηλικίας  3-6  χρονών,  που  εμφανίζουν 

επιθετική  συμπεριφορά,  είναι  πιο  πιθανό  να  αναπτύξουν  παραβατική 

συμπεριφορά στην εφηβεία και  μετά.  Κορίτσια μικρότερα από 6 χρονών,  που 

είναι  επιθετικά  προς  τους  συνομηλίκους  τους,  δεν  αναπτύσσουν  ανάλογη 

συμπεριφορά αργότερα (www.aacap.org).

Γενικά,  παιδιά  όλων  των  ηλικιών  μαθαίνουν  ότι  η  επιθετικότητα  είναι  ένας 

δυναμικός τρόπος να επιδιώξουν τις επιθυμίες τους ή να φανερώσουν τι τους αρέσει 

και τι όχι (www.aacap.org).

Τα  επιθετικά  παιδιά  εσφαλμένα  θεωρούνται  παιδιά  με  αυτοεκτίμηση  και 

αυτοπεποίθηση.  Έρευνα  της  Jane Sprott του  Πανεπιστημίου  Guelph,  που 

δημοσιεύτηκε στο Canadian Journal of Criminology το 2001, σε 3000 παιδιά ηλικίας 

10 με 11, απέδειξε ότι τα «πολύ επιθετικά» αγόρια και κορίτσια ανέφεραν για τον 

εαυτό τους ότι νιώθουν απομονωμένα και έχουν αρνητική αυτοεικόνα. Έρευνα του 

DuRant του Πανεπιστημίου Wake Forest σε 700 παιδιά ηλικίας 11 με 12 απέδειξε ότι, 

παρόλο που η πλειοψηφία τους δε συμμετείχε σε βίαια επεισόδια,  σχεδόν όλα τα 

παιδιά έγιναν μάρτυρες ή θύματα βίαιας συμπεριφοράς, ενώ από τα παιδιά που είχαν 

συμμετάσχει  σε  ανάλογα  επεισόδια  σημειώθηκαν  υψηλά  ποσοστά  κατάθλιψης 

(www.findarticles.com). 
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Στον παρακάτω πίνακα χωρίζονται οι  μορφές έκφρασης της επιθετικότητας  σε 

καταστροφή περιουσίας,  επιθετικότητα,  παραβατική  συμπεριφορά  και  εναντιωτική 

συμπεριφορά.  Από  επάνω  προς  τα  κάτω,  παρουσιάζονται  οι  εκφάνσεις  της 

συμπεριφοράς,  από  την  πιο  καταστροφική  για  τους  άλλους  προς  την 

αυτοκαταστροφική και από αυτήν που είναι εμφανής στους άλλους προς αυτήν που 

δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή.

ΚαταστροφήΚαταστροφή   
περιουσίαςπεριουσίας

ΕπιθετικότηταΕπιθετικότητα ΠαραβατικήΠαραβατική   
συμπεριφοράσυμπεριφορά

ΕναντιωτικήΕναντιωτική   
συμπεριφοράσυμπεριφορά

Βλάβη σε ζώαΒλάβη σε ζώα Επιθέσεις-ΚαβγάδεςΕπιθέσεις-Καβγάδες ΒρισιέςΒρισιές ΕνοχλητικήΕνοχλητική  
συμπεριφοράσυμπεριφορά

ΚλοπέςΚλοπές ΠείσμαΠείσμα ΠαραβίασηΠαραβίαση  
κανόνωνκανόνων

ΘυμόςΘυμός

ΒανδαλισμοίΒανδαλισμοί Σύσταση συμμορίας-Σύσταση συμμορίας-
θυματοποίηση/θυματοποίηση/  
εκφοβισμός(εκφοβισμός(bullyingbullying))

ΔιαφυγήΔιαφυγή ΠροκλητικήΠροκλητική  
συμπεριφοράσυμπεριφορά

Άναμμα φωτιάςΆναμμα φωτιάς ΒαναυσότηταΒαναυσότητα ΦυγοπονίαΦυγοπονία ΠείσμαΠείσμα
ΨέματαΨέματα ΕκφοβισμόςΕκφοβισμός Χρήση ουσιώνΧρήση ουσιών ΕυερεθιστότηταΕυερεθιστότητα

Πίνακας 2: Μορφές έκφρασης της επιθετικότητας στη συμπεριφορά

(Mash & Barkley, 1998)

1.3.1 Διάγνωση- Αξιολόγηση- Αντιμετώπιση της Επιθετικής Συμπεριφοράς

Η αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς δεν είναι εύκολη. Χρειάζεται να 

εντοπίσουμε  τις  αιτίες  δημιουργίας  τέτοιων  συμπεριφορών,  στο  βαθμό  που αυτές 

είναι  ψυχολογικής  και  όχι  βιολογικής  υφής.  Όταν  αυτές  γίνουν  γνωστές,  μπορεί 

κανείς να αντιμετωπίσει πιο εύκολα τις προβληματικές καταστάσεις (Σούλης, 2000).

Όλα τα παιδιά αισθάνονται θυμό και επιθετικότητα. Πρέπει να μάθουν θετικούς 

τρόπους να εκφράσουν αυτά τα αισθήματα και να διαπραγματεύονται για αυτό που 

θέλουν,  εάν  θέλουν  το  σεβασμό  των  άλλων.  Οι  γονείς,  μαζί  με  τους  ειδικούς, 

μπορούν  να  βοηθήσουν  το  παιδί  να  αναπτύξει  κρίση,  αυτοέλεγχο  και  άλλα 

απαραίτητα  εργαλεία  για  να  εκφράσει  τα  συναισθήματά  του  με  πιο  αποδεκτούς 

τρόπους και να ζήσει αρμονικά με τους άλλους. Πρέπει να είναι προσεκτικοί, ώστε να 

μην  αφήνουν  το  παιδί  τους  να  σκεφτεί  την  επιθετικότητα  ως  αποδεκτό  τρόπο 

έκφρασης. Οι πιο αποτελεσματικοί γονείς είναι αυτοί που ακούν και επιτρέπουν στο 

παιδί να ανοιχτεί, χωρίς να το τρομάξουν. 

Σε περίπτωση εκδήλωσης της συμπεριφοράς,  η βλεμματική  επαφή,  η  σταθερή 

φωνή, η φυσική επαφή, το διάλειμμα (time-out) και οι συνέπειες της συμπεριφοράς 
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είναι τα βασικά μέτρα αντιμετώπισης του γονέα. Επίσης, σημαντικό είναι ο γονέας να 

ακούσει την άποψη του παιδιού, μετά την επιθετική συμπεριφορά, για να κερδίσει 

την  εμπιστοσύνη  του  και  να  μην  περιμένει  να  σκέφτεται  λογικά  όταν  είναι 

εκνευρισμένο (www.healthofchildren.com).

Υπάρχουν  πολλές  μέθοδοι  ανίχνευσης  και  αντιμετώπισης  της  επιθετικής 

συμπεριφοράς. Όσον αφορά την ανίχνευση και τον εντοπισμό της υπάρχουν οι εξής 

μέθοδοι:

• Δομημένες Συνεντεύξεις (με το ίδιο το παιδί, με τους γονείς και το σχετιζόμενο 

περιβάλλον, π.χ. YSR-Youth Self-Report) (Erickson, 1998).

• Κλίμακες Συμπεριφορικής Αξιολόγησης (CBCL/2-3,  CBCL/4-18,  TRF-

Teacher’s Report Form,  YSR-Youth Self-Report,  DOF-Direct Observation 

Form, SCICA-συνεντεύξεις, ECBI/2-16-Eyeberg Student Behavior & SESBI-

Sutter-Eyeberg Student Behavior Inventory/γονείς,  SRD-Self-Report 

Delinquency Scale,  BASC-Behavior Assessment for Children,  The  Eyberg 

Child Behavior Inventory-  ECBI) (Mash &  Barkley, 1998,  Erickson, 1998, 

Eyberg & Ross, 1978).

• Παρατήρηση συμπεριφοράς (BCS-Behavioral  Coding  System,  DPICS  II-

Dyadic Parent-Child Interaction Coding System II, AET-Academic Engaged 

Time,  BASC-SOS-Behavior Assessment for Children-Student  Observation 

System. Επίσης, για την παρατήρηση της συμπεριφοράς από άλλους, σημασία 

έχει  η καταγραφή της συχνότητας,  της διάρκειάς  της ή η παρατήρηση και 

καταγραφή σε  τυχαία  δείγματα χρόνου (Mash &  Barkley,  1998,  Erickson, 

1998).

• Αυτοπαρατήρηση (από το ίδιο το παιδί, για τις κατάλληλες συμπεριφορές).

Όσον αφορά την αντιμετώπιση της επιθετικής συμπεριφοράς, υπάρχουν διάφορες 

μέθοδοι, οι περισσότερες από τις οποίες εμπλέκουν και τους γονείς στη διαδικασία, 

ως  απαραίτητους  συνεργάτες.  Επίσης,  υπάρχουν  παρεμβάσεις  για  το  σχολικό 

περιβάλλον και φαρμακοθεραπεία.

1. Η διαδικασία ASPIRE

ASsessment (Εκτίμηση-Γονεϊκή Εκτίμηση)

Planning (Σχεδιασμός)

Implementation (Εφαρμογή)

Review (Αναθεώρηση)
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Evaluation (Αξιολόγηση) (Sutton, 2003).

Η  διαδικασία  αυτή  γίνεται  από  ειδικούς  (εκπαιδευτικούς,  κοινωνικούς 

λειτουργούς ή/ και ψυχολόγους) σε συνεργασία με τους γονείς.

Το πρώτο μέρος είναι η εκτίμηση της κατάστασης του παιδιού, που χωρίζεται στα 

εξής βήματα:

• Βήμα 1: Δημιουργία σχέσεων στήριξης και ενσυναίσθησης

• Βήμα 2: Συλλογή πληροφοριών για την αρχική εκτίμηση/ διάγνωση

• Βήμα 3: Ανάπτυξη ενός προβληματικού προφίλ

• Βήμα 4: Ανάπτυξη ενός θετικού προφίλ

• Βήμα 5: Ανακάλυψη των επιθυμητών αποτελεσμάτων των γονέων

• Βήμα 6:  Προσπάθεια  για  μια διατύπωση κατανοώντας  τα προβλήματα του 

παιδιού

• Βήμα 7: Βασικά βήματα για μια αρνητική και μια θετική συμπεριφορά.

Ακολουθεί ο σχεδιασμός της διαδικασίας/ προγράμματος παρέμβασης:

• Βήμα 8: Σχεδιασμός

Μέτωπο 1   Προσπάθειες μείωσης οικογενειακής πίεσης

Μέτωπο  2    Προσπάθειες  στήριξης  του  συγκεκριμένου  παιδιού  που 

αντιμετωπίζει δυσκολίες

Μέτωπο 3   Διασαφήνιση της ακολουθίας A-B-C

• Βήμα 9: Εφαρμογή

• Βήμα 10: Αναθεώρηση και αξιολόγηση (Sutton, 2003).

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στο συντονισμό και τον έλεγχό του, καθώς και στη 

στήριξη των γονέων (www.uth.tmc.edu), με δυνατότητες αναθεώρησης (εάν κριθεί 

απαραίτητο)  και  η  τελική  του  αξιολόγηση  γίνεται  με  βάση  τη  συμπεριφορά  του 

παιδιού (Sutton, 2003).

2. Ψυχοκοινωνική  παρέμβαση:  Έμφαση  στο  πλαίσιο  της  οικογένειας  (BASIC, 

ADVANCE,  KIDVID,  FFT-Functional Family Therapy,  MST-MultiSystemic 

Therapy).

3. Προγράμματα βασισμένα στην κοινότητα (TFM-Teaching-Family  Model,  TFC-

Treatment Foster Care) (Mash & Barkley, 1998).

4. Προγράμματα Ημερήσιας Αντιμετώπισης (συναντήσεις, εκπαίδευση σε γνωστικο-

συμπεριφορικές δεξιότητες, εβδομαδιαία παρατήρηση, ανατροφοδότηση).
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5. Στρατηγικές  Διαχείρισης  Συμπεριφοράς  στην  τάξη  και  στην  παιδική  χαρά: 

Βασίζεται κυρίως στην καθιέρωση σαφών κανόνων και κατευθύνσεων (RECESS-

Reprogramming Environmental Contingencies for Effective Social Skills, 

CLASS, PREPARE Project).

6. Προγράμματα Ενδυνάμωσης στο σπίτι (σύστημα συμπεριφοράς-συνεπειών, λίστα 

κατάλληλων συμπεριφορών, ενίσχυση).

7. Παρεμβάσεις  για  προβλήματα  εργασίας  στο  σπίτι (εγκαθίδρυση  ρουτινών  στο 

παιδί, θετική ενίσχυση από γονείς).

8. Παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση συμμοριών στο σχολείο.

9. Εκπαίδευση  κοινωνικών  δεξιοτήτων  (πρόγραμμα  EQUIP-εκπαίδευση  σε 

κοινωνικές  δεξιότητες,  ηθική  λογική,  επίλυση  προβλημάτων,  PSST-Problem 

Solving Skills Training-ανίχνευση  προβλήματος,  αξιολόγηση,  επιλογή  λύσης, 

δραστηριοποίηση) (Mash & Barkley, 1998).

10. Ψυχανάλυση-Ψυχοθεραπεία-Ομαδική θεραπεία 

11. Συμπεριφορική θεραπεία 

 Θετική ενίσχυση της επιθυμητής συμπεριφοράς

 Νύξεις (οδηγίες, πρότυπο μίμησης, φυσική καθοδήγηση

 Σταδιακή διαμόρφωση (Shaping)

 Σταδιακή απομάκρυνση του αρνητικού ερεθίσματος (fade out)

 Διάλειμμα (time-out)

 Αρνητικές συνέπειες 

12. Γνωστική-Συμπεριφορική  θεραπεία  (αυτοενίσχυση,  αυτοκαθοδήγηση, 

αυτοέλεγχος)

13. Συστηματική  απευαισθητοποίηση (μείωση  των  αγχωτικών  ερεθισμάτων  που 

επιφέρουν επιθετικότητα)

14. Ψυχοφαρμακευτική  αγωγή (ψυχοδιεγερτικά,  λίθιο,  σπασμωλυτικά, 

αντικαταθλιπτικά, βενζοδιαζεπίνες, νευροληπτικά) (Erickson, 1998, Μάνος, 1997, 

Mash & Barkley, 1998).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
Η μουσική ως μέθοδος αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς

2.1 Ορισμός της «μουσικής»

Η μουσική είναι μια ένας τομέας αυτόνομης έκφρασης που είναι ανεξάρτητος 

από  άλλους.  Αναπαριστά  μία  μοναδική  αρμονία  μεταξύ  του  αισθητικού  και  του 

διανοητικού.  Καμία  άλλη  μορφή  τέχνης  δεν  είναι  ικανή  να  προσφέρει  αυτή  τη 

σύνθεση στον ίδιο βαθμό (Révész, 2001).

Η εκμάθηση της γλώσσας αποτελείται από τρεις διαδικασίες: 

• Την αναγνώριση των ηχητικών σχημάτων που ακούμε

• Τη μίμηση των ηχητικών σχημάτων που ακούμε

• Τη συσχέτιση των ηχητικών σχημάτων με αντικείμενα ή πράξεις. 

Η γένεση της μουσικής δε μοιάζει με κάθε άλλη ανθρώπινη ανακάλυψη και 

εφεύρεση.  Αντίθετα  με  τα άλλα ερεθίσματα  που δεχόμαστε,  για  τα οποία έχουμε 

κάποιο βιολογικό σκοπό, η μουσική αποτελείται από ήχους που μας αρέσουν και που 

τους επιλέξαμε ακριβώς επειδή μας αρέσουν. Η μουσική συσχετίστηκε με πολλά είδη 

κοινωνικής  δραστηριότητας,  καθώς  και  με  τη  μουσική  σύνθεση  ή  τη  δημιουργία 

μουσικών  οργάνων,  που  συσχετίστηκαν  με  ευχάριστες  δραστηριότητες  ή  με 

συναισθήματα. Πέρα από τη σύνθεση, την εκτέλεση και την ακρόαση η μουσική είναι 

ένα ακουστικό φαινόμενο που παραμένει «μαγικό» (Beament, 2001).

Ένα μουσικό συνεχές αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό από νότες, από τις 

οποίες  μόνο  ένα  μικρό  ποσοστό  χρησιμοποιείται  στη  μουσική.  Οι  νότες  που 

χρησιμοποιούνται στη μουσική αποτελούν τις «μουσικές σειρές από νότες». Το ποιες 

νότες θα επιλέξουμε από ένα τονικό υλικό για τις μουσικές σειρές, εξαρτάται από τη 

διαφορετική λειτουργικότητά τους σε διαφορετικές εθνολογικές ομάδες. 

Η ψυχολογία έθεσε το ερώτημα για το τι είναι άμεσα αντιληπτό σε ένα οπτικό, 

ακουστικό, απτικό αντικείμενο. Με αφετηρία αυτή την άποψη δημιουργήθηκαν δύο 

θέσεις: ότι το αντικείμενο απαρτίζεται από ανεξάρτητα υποσύνολα, με αποτέλεσμα 

να το καταλαβαίνουμε ως ένα περίπλοκο σύνολο (θεωρία Σύνθεσης ή Συσχέτισης- 

Εξελικτική προσέγγιση) και η θέση ότι το αντικείμενο είναι ένα ενιαίο σύνολο, του 

οποίου τα μέρη χάνουν τη μοναδικότητά τους για χάρη του συνόλου (θεωρία Gestalt). 

Αν  μιλήσουμε  για  την  πρώτη  περίπτωση  στη  μουσική  λοιπόν,  μιλούμε  για  ένα 
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μουσικό κομμάτι, μια μελωδία που απαρτίζεται από μεμονωμένα μέρη, ανεξάρτητα 

μεταξύ τους, ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το τελικό μουσικό αποτέλεσμα αποτελείται 

μεν  από  μέρη  (νότες),  τα  οποία  όμως  αποκτούν  πραγματική  υπόσταση  μόνο  ως 

λειτουργικό σύνολο (Révész, 2001).

Αυτές οι θεωρίες είναι γνωστές στους μουσικούς, οι οποίοι γνωρίζουν ότι το 

μελωδικό σύνολο είναι κάτι παραπάνω από απλή άθροιση των μερών του και ότι μια 

μελωδία δεν αλλάζει αν αλλάξουμε τις νότες σε οκτάβα, σε πέμπτη ή σε τετάρτη, 

αλλά διατηρείται η μελωδική-ρυθμική έκφρασή της. Από την άλλη, η αλλαγή μιας 

νότας μπορεί να επιφέρει αλλαγή σε ολόκληρο το μουσικό κομμάτι. Είναι σημαντικό, 

σύμφωνα με αυτή την άποψη να έχει εξασκηθεί κάποιος στην ακρόαση ενός είδους 

μουσικής,  ώστε  να  μπορέσει  να  εξοικειωθεί  το  αυτί  του  στα  μέρη  της  και  να 

απολαύσει το σύνολό της σαν ενιαίο μουσικό σύνολο και όχι σα συνονθύλευμα από 

ήχους.

Υπάρχουν αρκετές θεωρίες για τη γένεση της μουσικής, οι οποίες προσπάθησαν 

να διεισδύσουν στην πρώτη αιτία δημιουργίας της. 

α) Οι Δαρβινικές ιδέες για την ικανοποίηση του ερωτικού ενστίκτου στο ζωικό 

βασίλειο, μέσω του τραγουδιού και κατά συνέπεια της μουσικής.

β)  Άλλη  μία  βιολογική  θεωρία  είναι  η  θεωρία  της  μίμησης.  Οι  ζωολόγοι 

πιστεύουν  ότι  το ζωικό τραγούδι  και  ιδιαίτερα το τραγούδι  των πουλιών,  είναι  η 

πρώιμη μορφή μουσικής, που οι άνθρωποι προσπάθησαν να μιμηθούν.

γ) Η θεωρία του ρυθμού προσπαθεί να εντοπίσει μουσική σε ρυθμικά μοτίβα ή/

και κινήσεις.

δ)  Η  θεωρία  της  έκφρασης  έχει  πιο  ψυχολογική  βάση  και  προσδιορίζει  τη 

μουσική ως την ανάγκη για του ανθρώπου για συναισθηματική έκφραση, η οποία 

όμως δε δίνει ικανοποιητική απάντηση για την προέλευση της μουσικής.

ε) Η θεωρία της μελωδίας των παιδιών υποστηρίζει ότι το βάβισμα που είναι 

μια  πρώιμη  μορφή  λόγου  παραλληλίζεται  με  την  πρώιμη  φάση  της  μουσικής 

δημιουργίας, η οποία επίσης δε δίνει ικανοποιητική απάντηση για την προέλευση της 

μουσικής.

στ)  Τέλος,  η  θεωρία  του  μελωδικού  λόγου  διεκδικεί  τη  δημιουργία  της 

μουσικής, καθώς συνδέει την ομιλία και τα στοιχεία της με τη μουσική.

Με  την  έννοια  «μουσικό  αυτί»  εννοούμε  την  ικανότητα  διάκρισης  και 

κατανόησης ακουστικο-μουσικών σχέσεων, όπως το σύνολο του μουσικού υλικού, 

την τονική ποιότητα, τις ρυθμικές και μελωδικές σχέσεις κλπ. 
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Έχει ειπωθεί ότι οι μείζονες κλίμακες προκαλούν χαρούμενη ατμόσφαιρα, ενώ 

οι ελάσσονες θλίψη και λύπη, περιγραφές οι οποίες θεωρούνται υποκειμενικές και 

δύσκολα  μπορούν  να  χαρακτηρίσουν  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  αλλάζει  η 

διάθεση απέναντι στη μουσική με το πέρασμα του χρόνου. Στην αρχαία ελληνική 

μουσική υπήρχαν φαινομενολογικές διαφορές στον τρόπο απόδοσής της. Υπήρχε ο 

Δωρικός  τρόπος  που  τον  χρησιμοποιούσαν  σε  επίσημες  ή/  και  ιερές  τελετές,  ο 

Φρυγικός για την εμψύχωση των στρατιωτών, ο Λυδικός για την πρόκληση θλίψης 

και μελαγχολίας και ο Αιολικός που συνόδευε τα ερωτικά τραγούδια. Γίνεται σαφές 

ότι  ο  τρόπος  χρήσης  και  απόδοσης  της  μουσικής  στην  αρχαιότητα  είχε  έναν 

προκαθορισμένο  σκοπό,  να  προκαλέσει  ένα  συγκεκριμένο  συναίσθημα,  μια 

συγκεκριμένη διάθεση (Révész, 2001).

Αντιστοίχιση χρωμάτων με χροιά της 

φωνής

Αντιστοίχιση χρωμάτων με μουσικά 

όργανα κατά τον Kandinsky
Μωβ με απαλή μελαγχολική φωνή Ανοιχτό μπλε= φλάουτο
Κόκκινο με ψιλή, έντονη φωνή Σκούρο μπλε= τσέλο
Καφέ με βαθιά, μαύρη φωνή Πράσινο= βιολί
Κίτρινο με ψιλή, οξεία φωνή Κόκκινο= τρομπέτα
Μπλε με αρκετά άχρωμη φωνή Φωτεινό κόκκινο= κρουστά

Πορτοκαλί= καμπάνες
Βιολετί= τούμπα 

Πίνακας 3: Αντιστοίχιση χρωμάτων με τη χροιά της φωνής και με μουσικά 

όργανα (Révész, 2001)

Σχέσεις μουσικού φθόγγου- χρώματος
Ντο Κόκκινο, πορφυρό, πράσινο, κίτρινο, χρώμα του λωτού
Ντο# Κόκκινο, τιρκουάζ, πράσινο, ιώδες
Ρε Πορτοκαλί, κίτρινο, γαλάζιο, λευκό πράσινο, γαλαζοπράσινο
Ρε# Κίτρινο, λουλακί, γαλάζιο, λάμψη ατσαλιού
Μι Κίτρινο, μεταλλικό λευκό, πορφυροκόκκινο, ιώδες, σκούρο πράσινο
Φα Γαλάζιο, πράσινο, υπεριώδες, ιώδες, σκούρο κόκκινο
Φα# Ιώδες, υπέρυθρο, ανοιχτό γαλάζιο
Σολ Πράσινο, γαλάζιο, μαύρο-μπλε, ασπρόμαυρο, κόκκινο, λευκό
Λα Λουλακί, πράσινο, αμέθυστου, πορτοκαλί, γαλάζιο, κόκκινο, μαύρο
Λα# Πορτοκαλί, κίτρινο, πορτοκαλοκόκκινο, λάμψη ατσαλιού
Σι Ιώδες, πορφυρό, μπλε αζούρ, λεμονί, απαλό γαλάζιο, κίτρινο
Πίνακας 4: Σύνοψη των σχέσεων μουσικού φθόγγου- χρώματος (McClellan, 1997)

2.2 Επίδραση της μουσικής στον άνθρωπο
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«Το αυτί  δεν προορίζεται  μόνο για την ακοή,  αλλά για την ενεργοποίηση του 

εγκεφάλου και του σώματος» (Michels, 2001, 5-10).

Από την συναισθηματική πλευρά της μουσικής εμπειρίας, είναι γεγονός ότι η 

μουσική  έχει  επίδραση  στο  συναίσθημά  μας,  μας  κάνει  να  χαιρόμαστε  ή  να 

λυπόμαστε,  μας επηρεάζει έντονα, αναστατώνει  τα συναισθήματά μας. Η μουσική 

δεν είναι μόνο ο ρυθμός, η δυναμική, η ένταση, η κίνηση, το περιεχόμενο, αλλά και η 

αισθητική  πλευρά  της,  η  Απολλώνια.  Υπάρχει  μουσική  που  διεγείρει  μόνο  το 

συναίσθημα,  αλλά  ο  σκοπός  αυτής  της  μουσικής  δεν  είναι  τόσο  το  ρυθμικό, 

μελωδικό,  αρμονικό  και  δυναμικό  περιεχόμενο,  όσο  η  χαρούμενη  διάθεση,  η 

ευχαρίστηση και η διασκέδαση. Αυτή είναι η Διονυσιακή πλευρά της μουσικής. Στη 

συγκεκριμένη εργασία ασχολούμαστε με την Απολλώνια πλευρά της μουσικής, την 

αυτόνομη  συναισθηματική  επίδρασή  της,  την  ευχαρίστηση  που  προκύπτει  από 

συγκεκριμένο μουσικό περιεχόμενο και τη μουσική μορφή του έργου, που προκαλούν 

συναισθηματικές αντιδράσεις και δημιουργούν αισθητική εμπειρία (Révész, 2001).

Mε την πορεία ενός ατόμου προς τη μουσική, αρχίζουν διεργασίες που οδηγούν 

στην  πνευματική  κατάκτηση  της  μουσικής  ως  τέχνης.  Με  τον  όρο «πνευματική» 

εννοείται  η  δραστηριότητα  του  φλοιού  με  σκοπό  τη  μάθηση.  Η  μάθηση  μέσω 

μουσικής δεν είναι μια ανώτερη λογική διεργασία που οδηγεί στη γνώση, αλλά μία 

ενεργητική πνευματική διαδικασία συντονισμού τμημάτων και μορφών με στόχο την 

αντίληψη  της  μουσικής  ως  σύνολο.  Από  τη  στιγμή  που  η  μουσική  επιδρά  στον 

ψυχισμό του ανθρώπου, θα πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία και να φέρουμε σε 

επαφή το άτομο με τη μουσική. Ακόμα και αν το άτομο είναι φαινομενικά άμουσο, η 

μουσική θα βοηθήσει στην εξύψωση του «εγώ» του πάνω από τον εμπειρικό κόσμο 

και θα το βοηθήσει να απελευθερωθεί από τα εμπόδια της ύπαρξης. Έχει αποδειχθεί 

από  έρευνες  ότι  η  μουσικότητα  σε  ένα  άτομο  βοηθά  στη  συνολική  μαθησιακή 

επίδοση και  στην ανάπτυξη  επιστημονικών-  ακαδημαϊκών  δεξιοτήτων,  καθώς  και 

άλλων ταλέντων (Révész, 2001, Λυμπεράκης, 1997).

Τα  συναισθήματα  αποτελούν  μέρος  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας. 

Εκπαιδευτικοί, μαθητές και άλλα άτομα μπορούν να εκφράσουν την ανησυχία, την 

ελπίδα, τον ενθουσιασμό, την ανία τους, την αμφιβολία, τη ζήλια, την αγάπη, την 

περηφάνια,  την  έντασή  τους  κλπ.  Το  συναίσθημα,  η  γνωστική  διαδικασία  και  η 

ενέργεια  είναι  συνυφασμένα  στοιχεία  μεταξύ  τους  και  συνδέονται  στενά.  Το 

συναίσθημα και ο παρορμητισμός είναι τα στοιχεία που μας καθιστούν ικανούς να 
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κρίνουμε, να επιλέγουμε, να ενεργούμε, βασιζόμενοι στις αρχές και τις προτιμήσεις 

που μας καθοδηγούν (Hargreaves, 2000).

Βιώνουμε  συναισθήματα,  διαθέσεις,  σκέψεις  και  φανταστικά  ταξίδια,  όταν 

απολαμβάνουμε  κομμάτια  της  τέχνης.  Στην  περίπτωση  της  μουσικής,  βιώνουμε 

καθαρά  υποκειμενικά  φαινόμενα,  εμπειρίες,  η  ουσία  των  οποίων  παραμένει  ίδια, 

παρά τις ατομικές διαφορές, καθώς μιλούμε για βασικούς αισθητικούς παράγοντες, 

όπως τα μελωδικά και αρμονικά σχέδια, τη δομή, τη φωτεινότητα κ.ά. 

Είναι  σημαντικό  το  ερώτημα  αν  ο  σκοπός  της  μουσικής  είναι  να  εγείρει 

πραγματικά  συναισθήματα  ή  αν  είναι  θέμα  αυτόνομου  μουσικού  περιεχομένου  ή 

ιδεών που απλά βρίσκουν την αισθητική τους έκφραση μέσω αυτού του υλικού. Οι 

Έλληνες  ηδονιστές  πίστευαν  ότι  οτιδήποτε  επιμηκύνει  και  διευρύνει  τα  στιγμιαία 

συναισθήματα ευχαρίστησης έχει θετική αξία, άποψη που μετατράπηκε αργότερα στο 

ότι δεν έχει σημασία η ευχαρίστηση της στιγμής, όσο η ανύψωση του ανθρώπου και 

η κυριαρχία του πάνω στην πηγή αυτής της ευχαρίστησης- στην περίπτωσή μας της 

μουσικής. Ο Πλάτωνας (427-372 π.Χ.) θεωρούσε ότι οι καλλιτεχνικές δημιουργίες, 

όπως οι φιλοσοφικές ιδέες, αντιπροσωπεύουν διανοητικές πράξεις. Ο  Kant είχε την 

αξιοπρόσεκτη ιδέα να συσχετίσει τη μουσική και το γέλιο, λέγοντας ότι και τα δύο 

οφείλουν  την  καταγωγή  τους  σε  συναισθηματικές  καταστάσεις.  Ο  Hanslick 

(1825-1904), o Schopenhauer (1788-1860) και άλλοι υποστήριξαν ότι η μουσική δεν 

έχει άμεση συναισθηματική επίδραση στον άνθρωπο, άρα δεν υπάρχει η αισθητική 

φύση της μουσικής, αλλά αποτελεί μία καθημερινή εμπειρία (Révész, 2001).

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  παρουσιάζονται  οι  θεραπευτικές  επιδράσεις  της 

μουσικής, ανάλογα με το είδος της.
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ΕΙΔΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Γρηγοριανοί ύμνοι Χρησιμοποιεί  το  φυσικό  ρυθμό 

αναπνοής, τη ροή του κειμένου και την 
επιμηκυμένη προφορά των φωνηέντων 
για  τη  δημιουργία  μιας  χαλαρής 
αίσθησης του χώρου

Εξαιρετική  για  ήσυχη  μελέτη  και 
διαλογισμό, μειώνει το άγχος

Baroque  (Bach,  Handel, 
Vivaldi, Corelli, Teleman)

Σταθερός, χαλαρός ρυθμός, δομημένος Περιλαμβάνει  μία  αίσθηση  τάξης, 
σταθερότητας,  ασφάλειας, 
προβλεψιμότητας,  δημιουργεί  ένα 
πνευματικά διεγερμένο περιβάλλον για 
μελέτη/ εργασία

Κλασσική (Haydn, Mozart) Μουσική  με  διαύγεια,  λεπτότητα  και 
διαφάνεια

Βελτιώνει τη συγκέντρωση, τη μνήμη 
και την οπτική αντίληψη

Ρομαντική (Shubert, 
Schumann,  Tchaikovsky, 
Chopin, Liszt)

Δίνει  έμφαση  στην  έκφραση,  στο 
συναίσθημα και  περιλαμβάνει θέματα 
όπως η διεθνικότητα, η ατομικότητα, ο 
μυστικισμός

Αυξάνει την ενσυναίσθηση, την αγάπη 
και τη φιλευσπλαχνία

Ιμπρεσσιονιστική (Debussy, 
Fauré, Ravel)

Ελεύθερη  ροή  μουσικής  φόρμας, 
προκαλεί ονειρικές εικόνες

Ενεργοποιεί  το  δημιουργικό 
αυθορμητισμό, παρέχει σύνδεση με το 
υποσυνείδητο

Jazz  (blues,  Dixieland,  soul, 
calypso, reggae κ.ά.)

Εκφραστική  μουσική  Αφρικανικής 
καταγωγής

Εμπνέει  και  ζωντανεύει, 
απελευθερώνει  τη  χαρά  και  τη  λύπη, 
μεταφέρει  ευφυΐα  και  ειρωνεία, 
επιβεβαιώνει  την  ανθρώπινη 
ομαδικότητα

Νοτιοαμερικάνικη-Latin 
(salsa,  rhumba,  maranga, 
macarena κ.ά.)

Μουσική  με  ζωντανό  ρυθμό  και 
ένταση

Ενεργοποιεί  τον  καρδιακό  ρυθμό, 
αυξάνει την αναπνοή, ενεργοποιεί όλο 
το  σώμα  σε  κίνηση.  Ειδικά  η  samba 
μπορεί  να  ηρεμήσει  και  να  διεγείρει 
ταυτόχρονα

Pop, country-western Κανονικός ρυθμός Εμπνέει  μέτρια  κίνηση,  δεσμεύει 
συναισθήματα,  δημιουργεί  μια 
αίσθηση καλής διάθεσης

Rock Δυνατή  μουσική,  με  έντονο  ρυθμό 
κρουστών,  αλλά  και  παραφωνίες- 
χαοτικοί, ενοχλητικοί ήχοι

Διεγείρει  τα  πάθη,  μπορεί  να  έχει 
ενοχλητική  επίδραση,  προκαλεί 
κίνηση,  απελευθερώνει  την  ένταση, 
κρύβει τον πόνο, αλλά και τους άλλους 
περιβάλλοντες  ήχους.  Μπορεί  να έχει 
αντίθετα αποτελέσματα,  όπως ένταση, 
άγχος  και  σωματικό  πόνο,  όταν  ο 
ακροατής  δεν  είναι  σε  διάθεση  για 
ενεργητική διασκέδαση

Ambient, new-age (Brian Eno 
κ.ά.)

Χωρίς κυρίαρχο ρυθμό Διευρύνει την αίσθηση του χώρου και 
του χρόνου, μπορεί να προκαλέσει μια 
κατάσταση χαλαρής ετοιμότητας

Heavy metal,  punk, rap, hip-
hop, grunge

Είδη  της  rock μουσικής  με  έντονο 
ρυθμικό  στοιχείο,  έντονος,  σκληρός, 
σκοτεινός  ήχος.  Φωνητικά  που 
ποικίλουν από επιθετικές ατάκες μέχρι 
αγωνιώδεις,  οδυνηρούς  στίχους: 
αντικατοπτρισμός της κοινωνίας

Διεγείρει  το  νευρικό  σύστημα, 
οδηγώντας  σε  δυναμική  συμπεριφορά 
και έκφραση του εαυτού, αποφορτίζει 
τον  εγκέφαλο,  αντικατοπτρίζει  το 
βάθος και την ένταση της νέας γενιάς 
(την  αντίθεσή  τους  με  τον  υλιστικό, 
υποκριτικό  κόσμο)  και  την  ανάγκη 
τους για απελευθέρωση

Θρησκευτική/  ιερή 
(εκκλησιαστικοί  ύμνοι, 
gospel,  πνευματική, 
σαμανιστική μουσική)

Αφιερωμένη  στα  εκκλησιαστικά 
καθήκοντα.  Κυρίως  βασισμένη  στην 
έκφραση ήχων συμφώνων

Μπορεί  να  προκαλέσει  πνευματική 
ανύψωση,  α  δημιουργήσει 
συναισθήματα  βαθιάς  ηρεμίας  και 
πνευματικής  αυτογνωσίας,  βοηθά στη 
μείωση του πόνου

Πίνακας 5: Η θεραπευτική επίδραση και τα φυσικά χαρακτηριστικά της 

μουσικής ανά είδος (Michels, 2001, σελ. 5-56, Shaboutin, 2005, Jagodzinski, 2005)
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2.2.1 Η επίδραση της μουσικής σε παιδιά ηλικίας 7-12

Η ηλικιακή  ομάδα που αποτελεί  την  ομάδα-στόχο μας,  καθώς  το  παιδί  που 

επιλέχθηκε για την έρευνα είναι ηλικίας 9 ετών, είναι τα παιδιά 7 έως 12 ετών. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το παιδί μαθαίνει να σκέφτεται, με τρόπο συμπαγή, 

αλλά η σκέψη του σχετίζεται άμεσα και εξαρτάται από το «εδώ και τώρα». Μαθαίνει 

κανόνες, ρόλους- με ιδιαίτερη προτίμηση σε επωφελείς για το ίδιο ρόλους- και πώς 

να υπακούει. Το «εγώ» έχει κυρίαρχη θέση σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, τώρα όμως 

το  παιδί  δρα  ως  κοινωνικο-κεντρικό  ον  και  όχι  ως  εγωκεντρικό  ον.  Το  παιδί 

προσπαθεί να μεταβάλλει τη συμπεριφορά του, ώστε να κερδίσει αυτό που επιθυμεί, 

γεγονός που απαιτεί από τη μεριά του διαχωρισμό των μερών του εαυτού του ή των 

κρυφών  επιθυμιών  και  των  συμπεριφορών  του.  Είναι  σαφές  πως  η  απόκτηση 

συγκεκριμένων κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων αυτή την περίοδο της ζωής 

του- στο προεφηβικό στάδιο ή λανθάνον στάδιο κατά τον Erikson- θα το βοηθήσουν 

να ελέγξει τις έντονες βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες που ακολουθούν. Ο 

Piaget μιλάει  για αυτό το ηλικιακό διάστημα,  ως το διάστημα της συγκεκριμένης 

λογικής ή προλογικής σκέψης,  κατά το οποίο εμφανίζεται  η αντιστρέψιμη σκέψη, 

αναπτύσσεται η ικανότητα για επίλυση προβλημάτων και οι λογικές λειτουργίες, ενώ 

η  σκέψη στηρίζεται  πλέον  στην εμπειρία  (Σακαλάκ,  2004,  Salkind,  2000,  Ηayes, 

1998).

Ένα από τα βασικά προβλήματα αυτής της περιόδου είναι το «πλάνο δράσης», 

τη  σύγκρουση  δηλαδή  μεταξύ  των  ρόλων  και  των  κανόνων  που  διέπουν  τη 

συμπεριφορά κάποιου.

Στην ηλικία αυτή γίνεται φανερή η κλίση ή/και το ενδιαφέρον του παιδιού προς 

τη μουσική. Οι δεξιότητες που αποκτώνται σε αυτό το διάστημα και σχετίζονται με 

τη μουσική είναι η σωματική προσαρμογή σε σχέση με το όργανο που θα επιλέξει, οι 

αισθητηριοκινητικές  δεξιότητες,  η  έννοια  της  μελέτης  και  της  αντιμετώπισης 

εμποδίων,  η  μουσική  αποκωδικοποίηση  και  η  μουσική  σημειογραφία.  Η 

σημαντικότερη  δεξιότητα  που  αποκτάται  αυτή  την  περίοδο  είναι  η  διατήρηση 

μεμονωμένων  στοιχείων,  η  αναγνώριση  της  ομοιότητας  και  σταθερότητας  των 

στοιχείων,  παρά τις  οποιεσδήποτε αλλαγές που ενδέχεται  να συμβαίνουν σε άλλα 

μουσικά ερεθίσματα. Οι κινητικές του αντιδράσεις στη μουσική μοιάζουν να είναι πιο 

δομημένες και να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα μουσικά στοιχεία, π.χ. βίωση του 

ρυθμού, εκμάθηση χορευτικών βημάτων κ.ά. (Σακαλάκ, 2004).
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2.3 Εφαρμογές της μουσικής στην Ειδική Αγωγή

Η διδασκαλία είναι μία πράξη που περικλείει συναίσθημα. Η αλληλεπίδραση με 

παιδιά οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στη χρησιμοποίηση του συναισθήματός τους σε 

καθημερινή βάση. Η χρήση του συναισθήματος μπορεί να είναι εποικοδομητική ή 

επιζήμια, να ανορθώσει μία τάξη ή να την υποβιβάσει (Hargreaves, 2000). Η μουσική 

αποτελεί  έκφραση  και  πηγή  συναισθήματος,  ιδιαίτερα  για  τα  παιδιά  με  ειδικές 

ανάγκες. Επιπλέον, βοηθά στην οργάνωση των πληροφοριών σε μικρότερα τμήματα, 

κάνοντας ευκολότερη την αποκωδικοποίηση και ανάκτηση πληροφοριών. Η μουσική 

παρουσίαση προσφέρει επίσης ένα πιο αποδοτικό μαθησιακό περιβάλλον ειδικά για 

τους μαθητές που έχουν έφεση στη μουσική, αλλά αποσπούνται από άλλους τρόπους 

μαθησιακής  διαδικασίας.  Επιπλέον,  η  εκπαιδευτική  έρευνα  επιβεβαιώνει  ότι  η 

μαθησιακή  μας  ικανότητα  και  η  μετέπειτα  χρήση  νέων  πληροφοριών  είναι  η 

καλύτερη δυνατή όταν έχουμε κίνητρα μάθησης και το υλικό που παρουσιάζεται έχει 

νόημα  για  μας  (www.coastmusictherapy.com,  Lazar,  2007,  Καρτασίδου, 

Σταϊκόπουλος στο Καρτασίδου, Στάμου, 2006). 

Η  μάθηση  μέσω  μουσικής  και  ρυθμικών  και  ηχητικών  δραστηριοτήτων 

ενεργοποιεί  ολόκληρο  τον  εγκέφαλο  και  διευκολύνει  την  εκμάθηση  δύσκολων, 

αφηρημένων  εννοιών  γρηγορότερα,  ευκολότερα  και  με  περισσότερη  συνοχή 

(Michels, 2001). Έρευνες και κλινικές εφαρμογές έχουν δείξει ότι η μουσική με τη 

μορφή  τραγουδιών  εξυπηρετεί  τη  μετάδοση  και  την  απομνημόνευση  μιας  σειράς 

πληροφοριών, π.χ. αν το άτομο τραγουδά, λεκτικά ή πνευματικά, τότε είναι εύκολη η 

δημιουργία ενός «χάρτη» με τον οποίο μπορεί να ενεργοποιήσει τη σειρά βημάτων 

που αφορούν μία δραστηριότητα (Kern στο Aldridge, 2005).

Έρευνες  στο  πεδίο  της  ανάλυσης  συμπεριφοράς  έδειξαν  ότι  η  ένταξη  των 

ενδιαφερόντων  του  παιδιού  και  των  κινήτρων  στην  καθοδήγηση  μπορούν  να 

οδηγήσουν σε αυξανόμενη επιτυχία. Πρώιμα ευρήματα κλινικών ερευνών έδειξαν τα 

θετικά  συμπεράσματα  των  διαδραστικών  και  εξατομικευμένων  μουσικών 

στρατηγικών για τη βελτίωση της επικοινωνίας, των δεξιοτήτων παιχνιδιού και της 

κοινωνικοποίησης  (www.coastmusictherapy.com,  Lazar,  2007).  Η  ακρόαση 

μουσικών  κομματιών  χρησιμοποιείται  ως  μέσο  εκμάθησης  ρουτίνας,  ο  ρυθμός 

καθοδηγεί  τη  συμπεριφορά  και  βελτιώνει  τις  δεξιότητες  συνεργασίας,  η  αρμονία 

δημιουργεί εναλλαγές του συναισθήματος, οι «μουσικές νύξεις» ωθούν τη μαθησιακή 

διαδικασία, ενώ η εξαρτημένη μάθηση μέσω της μουσικής βοηθά στην εμφάνιση ή 

μη μιας συμπεριφοράς ανάλογα με το μουσικό ερέθισμα που δίνεται (Hanser, 1987).
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Πιο συγκεκριμένα και αναφορικά με τη διδασκαλία δεξιοτήτων, με τη βοήθεια 

της μουσικής:

• γίνεται  ευκολότερη  η  απόκτηση  ακαδημαϊκών  δεξιοτήτων,  όπως  η 

ανάγνωση από αριστερά προς τα δεξιά, οι προμαθηματικές έννοιες κλπ.

• βελτιώνονται  δεξιότητες,  όπως  η  ακουστική  διάκριση,  η 

αντιληπτικοκινητική ικανότητα και η γλωσσική ανάπτυξη, π.χ. η βελτίωση 

της άρθρωσης του λόγου με το σωστό έλεγχο της αναπνοής, η βελτίωση της 

κίνησης και της ευελιξίας με τη ρυθμική εκπαίδευση κλπ. 

• γίνεται  δυνατή η εκμάθηση ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σε άλλη διάσταση, 

όπως η αντίληψη του σώματος μέσω τραγουδιού, αρίθμηση κλπ.

• υπάρχουν  αποτελέσματα  σε  θετικές  κοινωνικοσυναισθηματικές  αλλαγές, 

όπως η συμμετοχή σε κοινωνικές ή/και ομαδικές δραστηριότητες κλπ.

• παρέχεται η ευκαιρία για ελευθερία μέσα στο πλαίσιο μιας δομής, όπως το 

να μάθει κάποιος για τη μοναδικότητά του και των άλλων, την οργάνωση 

υλικού κλπ. (Hanser, 1987)

• προωθείται  η  χαλάρωση  και  μειώνεται  το  άγχος  που  παρεμποδίζει  τη 

μαθησιακή διαδικασία

• ενεργοποιείται η δημιουργικότητα, η φαντασία και η σκέψη

• μειώνονται τα προβλήματα πειθαρχίας

• υπάρχει συνοχή και ενέργεια συνεργασίας στην ομάδα (Michels, 2001).

Γίνονται προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί η τέχνη και ιδιαίτερα η μουσική ως 

μορφή βοήθειας και υποστήριξης σε θέματα μάθησης και εκπαίδευσης. Οι οπτικές 

τέχνες και η μουσική χρησιμοποιούνται συχνά, για παράδειγμα στον εμπλουτισμό της 

διδασκαλίας της ιστορίας, τα τραγούδια και οι ρυθμοί στο να βοηθήσουν τα παιδιά να 

μάθουν και να θυμούνται τους αριθμούς και τα γράμματα κλπ. 

Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται είναι η μέθοδος Kodaly, η οποία 

δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εξασκηθούν και να αναπτύξουν την προσοχή τους, 

τη μαθησιακή τους ικανότητα και την ευαισθησία στην ομάδα, καθώς και δεξιότητες 

συνεργατικότητας, που μπορεί να οδηγήσουν σε βελτίωση ακόμα και της ανάγνωσης, 

αλλά και της μαθηματικής λογικής, Gardiner, 1999).
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2.3.1 Μουσικοθεραπεία

Η  μουσικοθεραπεία  είναι  ένα  επάγγελμα  υγείας  που  χρησιμοποιεί  την 

προγραμματισμένη  χρήση  της  μουσικής  για  να  γεφυρώσει  τις  σωματικές, 

συναισθηματικές,  γνωστικές  και  κοινωνικές  ανάγκες  ατόμων  όλων  των  ηλικιών 

(Σακαλάκ, 2004). Βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου και ανταποκρίνεται 

στις σωματικές και πνευματικές ανάγκες των παιδιών και των ενηλίκων με αναπηρίες 

ή ασθένειες (Davis,  Gfeller, &  Thaut, 1999). Οι μουσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις 

μπορεί να σχεδιαστούν για να:

• Προάγουν τη φυσική κατάσταση

• Στον έλεγχο του άγχους

• Στην ανακούφιση του πόνου

• Στην έκφραση των συναισθημάτων

• Στη βελτίωση της μνήμης

• Στη βελτίωση της επικοινωνίας

• Στην προώθηση της φυσικής αποκατάστασης.

Έρευνες  σχετικά  με  τη  μουσικοθεραπεία,  υποστηρίζουν  την 

αποτελεσματικότητά της σε μια ποικιλία θεραπευτικών και εκπαιδευτικών πλαισίων 

(www.musictherapy.org). Η μουσικοθεραπεία χρησιμοποιείται για την προαγωγή της 

επικοινωνίας, ως χαλάρωση ή σε θεραπείες αποκατάστασης. Έρευνες απέδειξαν ότι η 

μουσική έχει καταπραϋντική επίδραση, ενώ ο ρυθμός θυμίζει στα άτομα το χτύπο της 

καρδιάς μέσα στον πλακούντα, γεγονός που ηρεμεί,  γαληνεύει και δημιουργεί ένα 

αίσθημα  προστασίας  και  ασφάλειας.  Αξιοσημείωτο  είναι  το  γεγονός  ότι  δεν  έχει 

σημασία το τι μουσική ακούει ένα άτομο, αλλά το τι μουσική του αρέσει να ακούει. 

Οποιοδήποτε είδος μουσικής, από rock μέχρι country και heavy metal, θα έχει το ίδιο 

αποτέλεσμα (Kumar, et al., 1999, http://music-music-yes.com).

Η μουσική ηρεμεί και διώχνει το άγχος, καθώς προωθεί τη βαθιά αναπνοή και 

την έκκριση περισσότερων σεροτονίνων,  νευροδιαβιβαστών που σχετίζονται με τη 

διάθεση  (Kandel,  Schwartz &  Jessell,  2000),  το  θυμό,  την  επιθετικότητα,  τη 

θερμοκρασία του σώματος, τον ύπνο κλπ., επηρεάζει τον καρδιακό παλμό και την 

αρτηριακή πίεση, ενεργοποιεί το μηχανισμό της πέψης, επιδρά στους υποδοχείς του 

δέρματος, μειώνει  τα όρια του πόνου, μειώνει  τη μυϊκή ένταση και βελτιώνει  την 

κίνηση  και  το  συντονισμό  του  σώματος,  ρυθμίζει  τις  στρεσογόνες  ορμόνες, 

δυναμώνει  το  ανοσοποιητικό  σύστημα,  αλλάζει  την  αντίληψη του χώρου και  του 
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χρόνου,  βελτιώνει  τη  μνήμη και  την  παραγωγικότητα,  δημιουργεί  μια  γενικότερη 

αίσθηση ευεξίας  και  ασφάλειας  (http://music-music-yes.com,  Kumar,  et al.,  1999, 

Michels,  2001,  Shaboutin,  2005).  Έρευνα που έγινε  σχετικά  με την επίδραση της 

μουσικής στο πνεύμα και το σώμα (Yasuhiro,  Reiko & Mayako, 2005), μελετώντας 

τα βιοχημικά συστατικά στο αίμα των υποκειμένων, έδειξε ότι υπήρξαν αλλαγές στη 

βιοχημική σύσταση του αίματος πριν και μετά την ακρόαση χαλαρωτικής μουσικής. 

Τα  αποτελέσματα  ενισχύουν  την  υπόθεση  της  αποτελεσματικότητας  της 

μουσικοθεραπείας,  ιδιαίτερα  σε  ασθενείς  με  αποπροσανατολισμένη  συνείδηση  ή 

κατάθλιψη.

Η  ομαδοποίηση  γεγονότων  και  η  σύνδεσή  τους  με  άλλα  γεγονότα  που 

προηγήθηκαν,  δίνει  έμφαση  στην  ομοιότητα  των  γεγονότων  μεταξύ  τους,  με 

αποτέλεσμα να μπορούμε να τα θυμηθούμε ευκολότερα. Ένα μουσικό μοτίβο και η 

ποικιλία  του  σε  μία  συνάντηση  μουσικοθεραπείας,  δίνει  το  ερέθισμα  στο 

συμμετέχοντα  να  αυξήσει  τη  νευρολογική  του  δραστηριότητα  βρίσκοντας  τις 

συνέχειες εμφάνισής του καθώς και τις παραλλαγές του στη μουσική ενότητα που 

παρακολουθεί.  Η  ενεργή  επανάληψη  μοτίβων  ή  ακόμα  και  μουσικών  κομματιών 

οδηγεί  στην ευκολότερη  ανάκληση πληροφοριών και  συνεπώς,  στη  βελτίωση της 

μακρόχρονης μνήμης. Με τη βοήθεια της μουσικής επαναδραστηριοποιούνται ή/και 

εγκαθιδρύονται συνδέσεις στη μακρόχρονη μνήμη (Snyder, 2000).

Οι μουσικοθεραπευτές που δουλεύουν στην ειδική αγωγή υποστηρίζουν ότι δε 

χρειάζεται  κάποιο  εργαλείο  για  τη  χρήση  μουσικοθεραπείας,  αλλά  μία 

προσχεδιασμένη διαδικασία (Brunk &  Coleman, 2000). Τα στάδια της διαδικασίας 

της μουσικοθεραπείας περιλαμβάνουν: την πρώτη συνάντηση, την αξιολόγηση, τους 

στόχους  (αντικείμενα  μελέτης  και  συμπεριφορές-στόχοι),  την  παρατήρηση,  τις 

στρατηγικές  μουσικοθεραπείας,  το  θεραπευτικό  πλάνο,  την  εφαρμογή,  την 

αξιολόγηση  και  τον  τερματισμό  (Ηanser,  1999).  Το  μοντέλο  που  παρουσίασε  η 

Ηanser δανείζεται  αρχές από την επιστήμη του συμπεριφορισμού και παρουσιάζει 

αντικειμενικά δεδομένα, ενώ η αξιολόγηση δανείζεται ορολογία και θεωρίες από τη 

συμπεριφορική  ψυχολογία,  την  ειδική  αγωγή  κ.ά.  επιστήμες  και  οδηγεί-  κατά 

συνέπεια-  σε  μία  διεπιστημονική  αξιολόγηση.  Το  μοντέλο  αυτό  εστιάζει  στη 

μαθητοκεντρική  προσέγγιση  και  βοηθά  το  μουσικοθεραπευτή  στην  εύρεση  των 

καταλληλότερων  και  πιο  αποτελεσματικών  μεθόδων,  κατά  την  προσέγγιση  του 

μαθητή. 
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Η  Παγκόσμια  Ομοσπονδία  Μουσικοθεραπείας  (World Federation of Music 

Therapy) είναι η μόνη διεθνής οργάνωση αφιερωμένη στην ανάπτυξη και προώθηση 

της  μουσικοθεραπείας  παγκοσμίως  και  ιδρύθηκε  στο  5ο Παγκόσμιο  Συνέδριο 

Μουσικοθεραπείας  στη  Γένοβα  της  Ιταλίας,  το  1985.  Οι  βασικές  αρχές  της 

Ομοσπονδίας  είναι  να  δρα  ως  Διεθνής  Οργάνωση  για  τη  μουσικοθεραπεία,  ως 

αντικείμενο και να:

• προάγει την ανταλλαγή πληροφοριών για τη μουσικοθεραπεία

• να οργανώνει διεθνή συνέδρια

• να ανιχνεύει τις ομοιότητες και να διακρίνει  τα στοιχεία της θεωρίας και 

πράξης της μουσικοθεραπείας παγκοσμίως

• να θεμελιώνει και να διατηρεί αρχές για: 

1. την πράξη της μουσικοθεραπείας

2. την εκπαίδευση και αγωγή των μουσικοθεραπευτών

3. τη δεοντολογία των μουσικοθεραπευτών

4. την επαγγελματική εγγραφή

5. την έρευνα στη μουσικοθεραπεία.

• Να προάγει διεθνή συνεργασία μεταξύ των σωματείων μουσικοθεραπείας, 

μουσικοθεραπευτών και άλλων συναφών επαγγελματικών ομάδων

• Να προάγει την επίσημη αναγνώριση της μουσικοθεραπείας ως επάγγελμα, 

με ποικίλη κρατική νομοθεσία και/ή νομοθετικά σώματα

• Να προάγει, να θεσπίσει και να διατηρήσει τις επαγγελματικές εκδόσεις στη 

μουσικοθεραπεία

• Να  προάγει  όλα  τα  στοιχεία  έρευνας  με  θέμα  τη  μουσικοθεραπεία 

(www.musictherapyworld.net).

Σε  σχέση  με  την  τροποποίηση  της  συμπεριφοράς,  η  μουσικοθεραπεία 

χρησιμοποιείται:

• ως  θετική  ενίσχυση,  με  βάση  τη  θεωρία  μάθησης  ότι  μια  συμπεριφορά 

εμφανίζεται ή αυξάνεται σε ευχάριστες συνθήκες

• ως αρνητική  ενίσχυση,  όταν  η  ανεπιθύμητη  ή  ακατάλληλη συμπεριφορά 

μειώνεται

• ως μέσο συνοχής της ομάδας, όταν η συμπεριφορά ενός ή περισσότερων 

μελών της ομάδας οδηγούν στη συνοχή της και
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• ως  ενισχυτής  κινήτρων,  για  την  αλλαγή  και  διδασκαλία  μιας  ευρείας 

ποικιλίας δεξιοτήτων (Hanser, 1987, Abdollahanjad, 2005).

2.3.2 Μουσική εκπαίδευση

Η δημιουργικότητα  και  η ένταξη  συνδέονται  μεταξύ τους.  Η ευελιξία  και  η 

δημιουργικότητα,  από τη  μεριά  των εκπαιδευτικών  και  άλλων  μουσικών  οδηγών, 

μπορεί να οδηγήσει σε πολιτική ένταξης.  H ένταξη έρχεται μέσω της αποδοχής της 

διαφορετικότητας  και  της  ανοχής  στην  απόκλιση  από  τις  νόρμες.  Αν  οι  ίδιοι  οι 

εκπαιδευτικοί  φοβούνται  να  είναι  διαφορετικοί,  να  σχετιστούν  με  το  υποκείμενο 

υλικό  στο  δρόμο  τους,  δε  θα  είναι  επαρκείς  στην  εκτίμηση  και  ανάπτυξη  των 

διαφορετικών ικανοτήτων των μαθητών τους. 

Οι μουσικοί  που διαμορφώνουν το Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Μουσικής 

στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίζουν για τη δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση 

των προγραμμάτων σπουδών που θα πρέπει να διδαχθούν με τρόπο που να οδηγεί σε 

ένταξη. Αυτό, μελλοντικά, δίνει στους εκπαιδευτικούς αξιοσημείωτη ευελιξία στον 

τρόπο διδασκαλίας.  Στην πράξη,  οι  περισσότεροι  μη-εξειδικευμένοι  δεν  έχουν τις 

μουσικές  γνώσεις  ή  πηγές  για  να  υποστηρίξουν  μια  διαφορετική  προσέγγιση.  Η 

ευελιξία είναι το κλειδί στη συνάντηση των εξατομικευμένων αναγκών: επιτυχημένοι 

εκπαιδευτικοί που συνεχώς προσαρμόζουν τις κατάλληλες πηγές στις ανάγκες ενός 

συγκεκριμένου μαθητή ή ομάδας μαθητών, σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ο 

αυτοσχεδιασμός, σε τελική ανάλυση, αποτελεί  την ιδανική λύση στις πιο ακραίες, 

περίπλοκες ανάγκες των μαθητών και απαιτεί από τον εκπαιδευτικό να έχει όσο το 

δυνατόν πιο ευέλικτη και δημιουργική προσέγγιση γίνεται. 

Η  διδασκαλία  είναι  δημιουργική  τέχνη.  Ο  εκπαιδευτικός,  όπως  κάθε  άλλος 

καλλιτέχνης, χρειάζεται έτοιμα εφόδια σε υλικά και εργαλεία που διευκολύνουν τη 

δημιουργία αυτών των υλικών. Θα πρέπει να δουλέψει τη δημιουργική του ικανότητα 

με  την  έννοια  της  καλλιτεχνικής  δημιουργίας  υλικών  που  έχουν  νόημα  για  τους 

μαθητές.  Ο  πρωταρχικός  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  είναι  η  διδασκαλία,  όχι  η 

γεωγραφία, η γλώσσα ή η μουσική. Ωστόσο, στις μέρες μας οι εκπαιδευτικοί ζουν 

κάτω από συνθήκες πίεσης, χωρίς να έχουν το χρόνο να οδηγηθούν σε δημιουργική 

παραγωγή  για  τη  διδασκαλία,  στην  οποία  θα  ήθελαν  να  αφοσιωθούν.  Υπάρχει  η 

ανάγκη για βιβλιογραφική υποστήριξη όσον αφορά τη μουσική εξέλιξη και ανάπτυξη 

των μη-εξειδικευμένων στη μουσική εκπαιδευτικών και μαθητών, εξίσου. 
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Είναι σημαντικό ότι οι εκπαιδευτικοί, υιοθετώντας τη δημιουργική προσέγγιση, 

δε θα αλλάξουν τους στόχους τους αναφορικά με τους μαθητές, δε θα σταματήσουν 

να σχεδιάζουν προγράμματα για τη βελτίωση του δυναμικού τους και να εμφυσούν 

νέες  ιδέες  και  δεξιότητες.  Στην  πραγματικότητα,  η  δημιουργική  δουλειά  είναι 

περισσότερο  απαιτητική  για  τους  μαθητές,  καθώς  οδηγεί  στην  εσωτερική  τους 

ανάπτυξη και στα εσωτερικά κίνητρα, που αποτελεί ανώτερη εσωτερική διεργασία 

(http://www.fullpitcher.co.uk/index.htm- Podmore, 2003). Μία τέτοια διεργασία είναι 

η  κοινωνικο-ηθική  ανάπτυξη  των  παιδιών,  με  τη  συνεχή  εφαρμογή  αμοιβαίου 

σεβασμού στο χώρο τη τάξης (Jones, et al, 2007).

Είμαστε όλοι μουσικά όντα με ένα μεγάλο εύρος μουσικών δεξιοτήτων, γεγονός 

που αποδεικνύεται  στην λεκτική ικανότητά μας,  με το ρυθμό,  τη μελωδία και  τις 

παύσεις.

Η μουσική μπορεί ταυτόχρονα να εκτιμάται  και να μοιράζεται,  ως μοναδική 

εμπειρία για τον καθένα,  σε άτομα με διαφορετικές ικανότητες  και ενδιαφέροντα. 

Αποτελεί  μια  εναλλακτική  δημιουργική  προσέγγιση  που  επιτρέπει  την  ατομική 

απόκριση,  ανάλογα  με  τις  προσωπικές  δυνατότητες  και  είναι  η  πιο  «ενταξιακή» 

εμπειρία για τους περισσότερους (http://www.fullpitcher.co.uk/index.htm-  Podmore, 

2003).

2.4 Εφαρμογές της μουσικής σε παιδιά/ άτομα με προβλήματα συμπεριφοράς

Η μουσική  μπορεί  να είναι  μια σημαντική  βοήθεια για  τα παιδιά με  ειδικές 

ανάγκες. Έχει τη δύναμη να προσεγγίζει το παιδί με άμεσο και απλό τρόπο. Παιδιά 

που έχουν την εμπειρία σοβαρών εμποδίων στο σχηματισμό σχέσεων με άλλα παιδιά, 

ενηλίκους και το περιβάλλον τους μπορούν να επιτύχουν ασφάλεια και χαρά, μέσω 

της δημιουργίας μουσικής. Η μουσική συνεισφέρει:

• στην επαγωγική λογική

• στην ευχαρίστηση και τις διασκεδαστικές δραστηριότητες, ως μέρος ομάδας

• τις αναγνωστικές δεξιότητες

• την προσωπική ολοκλήρωση

• τη γλωσσική ανάπτυξη

• την προώθηση της επικοινωνίας

• τον κινητικό έλεγχο και τη φυσική κατάσταση

• τις ικανοποιητικές επιδόσεις στο σχολείο,
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ενισχύοντας γενικά την εντύπωση ότι κάθε παιδί είναι δυνάμει μουσικό (www.music-

kids.co.uk).

Οι πολιτικές ένταξης στις σχολικές δραστηριότητες ορίστηκαν για να προωθούν 

την ανεξαρτησία και την κοινωνική συμμετοχή των μαθητών με ειδικές ανάγκες. Η 

έρευνα των Simeonsson, Carlson, Huntington, McMillen, & Brent (2001) εξέτασε τη 

φύση και την έκταση της συμμετοχής στο σχολείο από μαθητές με αναπηρίες στο 

πλαίσιο  των  σωματικών,  κοινωνικών  και  ψυχολογικών  στοιχείων  ενός  σχολικού 

περιβάλλοντος. Έρευνα σε εθνικό επίπεδο στις Η.Π.Α., που πραγματοποιήθηκε από 

1180 δασκάλους και μαθητές με αναπηρίες, περιγράφει τη συμμετοχή των μαθητών 

σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν ανάμειξη σε κοινωνικές δράσεις, αθλητισμό, 

ακαδημαϊκές και καλλιτεχνικές/δημουργικές προσπάθειες. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

ότι η σχολική ζωή στις βαθμίδες εκπαίδευσης μπορεί να οριστεί από έξι παράγοντες 

που περιγράφουν καλύτερα τον ατομικό και ομαδικό ρόλο.  Ανάμεσα σε αυτά είναι 

και  τα  χαρακτηριστικά  ή  η  κατάσταση  του  ατόμου,  η  επιλογή  του  μέσα  σε  ένα 

ευρύτερο πλαίσιο συμμετοχής κ.ά. (Simeonsson, et al., 2001).

Η  ενασχόληση  των  παιδιών  με  ειδικές  ανάγκες  και  συγκεκριμένα  με 

προβλήματα συμπεριφοράς με τη μουσική έχει ως στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

επικοινωνίας,  αλληλεπίδρασης,  κοινωνικών  δεξιοτήτων,  γλωσσικών  δεξιοτήτων, 

κινητικών  δεξιοτήτων,  συναισθηματική  έκφραση  και  οικοδόμηση  διαπροσωπικών 

σχέσεων. Στην τάξη, η ώθηση για την ενασχόληση με τη μουσική μπορεί να γίνει όχι 

μόνο από μουσικούς, αλλά και από εκπαιδευτικούς ή/και φροντιστές. Η προσέγγιση 

των παιδιών με ενθουσιασμό, αυτοπεποίθηση και με σεβασμό για τη μουσική σχέση 

που σκοπεύει ο μη-μουσικός να αναπτύξει στο παιδί, είναι πολύ σημαντική για τη 

μετέπειτα μουσική εκπαίδευσή του. 

Με αφετηρία ότι όλοι μας είμαστε δυνάμει μουσικοί, η εμπειρία και η επίσημη 

μουσική  εκπαίδευση εξυπηρετεί  την αυθόρμητη και  έμφυτη  ανάπτυξη της  σχέσης 

ατόμου-μουσικής. Τα παιδιά είναι άτομα με μοναδικές προσωπικότητες, δυνατότητες 

και ανάγκες και ανεξάρτητα από τον τρόπο εκπαίδευσης ενός παιδιού, είτε σε ομάδα 

είτε  εξατομικευμένα,  το  κάθε  ένα  έχει  τη  δική  του  δυναμική,  άρα δεν  υπάρχουν 

συγκεκριμένοι τρόποι προσέγγισης της επιτυχίας. 

Ωστόσο,  υπάρχουν πολλές  τεχνικές  και  στρατηγικές,  οι  οποίες  ενισχύουν τη 

μουσική  αλληλεπίδραση με  τα παιδιά με  ειδικές  ανάγκες,  κάποιες  από τις  οποίες 

αναφέρονται στη συνέχεια. Τα παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς αντιμετωπίζουν 

δυσκολίες  σε  διάφορους  τομείς  και  χρειάζονται  ειδικούς  τρόπους  αντιμετώπισης. 
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Κάποιες φορές είναι θεμιτό για ένα μουσικοθεραπευτή να διεξάγει αξιολόγηση του 

παιδιού, με στόχο να παρέχει πληροφορίες, υποστήριξη και πηγές στον εκπαιδευτικό 

ή/και στο φροντιστή για συμβουλευτική (www.tki.org.nz).

Η  επίσημη  αξιολόγηση  από  ένα  μουσικοθεραπευτή  αφορά  το  σχολείο,  το 

εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του παιδιού και άλλα στοιχεία από αρχεία, 

όπως  θέματα  υγείας  κλπ.  Πριν  ακόμα  από  το  σχεδιασμό  και  την  εφαρμογή  του 

προγράμματος,  γίνεται  μία  πιλοτική  επαφή  του  παιδιού  με  τη  μουσική,  ώστε  να 

αξιολογηθούν  οι  δυνατότητες  και  οι  ανάγκες  του.  Η  διαδικασία  αξιολόγησης 

διεξάγεται εξατομικευμένα, σε πλαίσιο μικρής ομάδας ή, περιστασιακά, στο πλαίσιο 

της τάξης. Για το άτομο που δεν είναι μουσικοθεραπευτής,  το πρόγραμμα που θα 

ετοιμάσει θα πρέπει να στοχεύει στην επιτυχή συμμετοχή του παιδιού, δηλαδή στη 

βελτίωση  της  ζωής  του  και  στην  επιτυχή  ένταξη  των  μουσικών  εμπειριών.  Δεν 

υπάρχει  μόνο  ένας  σωστός  τρόπος  για  να  κάνει  κάποιος  μουσική  με  παιδιά  με 

προβληματική  συμπεριφορά.  Οι  ανάγκες  κάθε  παιδιού  είναι  μοναδικές  και  τις 

γνωρίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός που ασχολείται μαζί του. Το σημείο αφετηρίας 

είναι  η  γνώση,  ο  συνδυασμός  της  με  το  δημιουργικό  πνεύμα  και  η  πρόθεση  να 

βοηθήσουν τα παιδιά να εξερευνήσουν, να διασκεδάσουν και να μάθουν μέσω της 

μουσικής.  Η  επιτυχία  ενός  προγράμματος  μουσικοθεραπείας  από  ένα  μη-

μουσικοθεραπευτή βασίζεται στον ενθουσιασμό και την αφοσίωση στα ίδια και στη 

μουσική, στη δοκιμή νέων εμπειριών και στην άμεση εμπλοκή και δημιουργικότητά 

του,  καθώς  τα  παιδιά-  μιμούμενα  το  πρότυπό  του-  θα  ακολουθήσουν 

(www.tki.org.nz).

2.5 Σκοπός της έρευνας- Διερευνητικά ερωτήματα

Υπόθεση  είναι  το  ερώτημα  που  μας  οδηγεί  στην  αναζήτηση  και  παροχή 

αποδείξεων  για  την  έκδοση  συμπερασμάτων  και  μας  βοηθά  στην  οργάνωση 

συγκεκριμένων  γεγονότων,  άρα  καθοδηγεί  τις  παρατηρήσεις  μας  (Εlefant στο 

Aldridge, 2005).

Το  κύριο  κίνητρο  για  την  παρούσα  έρευνα  ήταν  η  σκέψη  κατά  πόσο  οι 

εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης των προβλημάτων συμπεριφοράς μπορούν να 

ωθήσουν  τα  παιδιά  να  αποκτήσουν  αποτελεσματικές  κοινωνικές  δεξιότητες  και 

μεγαλύτερη αίσθηση της κοινότητας μέσα στην τάξη (Jones, et al., 2007).

Η  διερεύνηση  της  επίδρασης  της  μουσικής  στην  τροποποίηση  της 

προβληματικής συμπεριφοράς είναι ένας τομέας που παραμένει ανεξιχνίαστος ακόμα. 
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Το γεγονός  της  αλλαγής  μιας  συμπεριφοράς στο σύνολό της,  με σαφείς  ενδείξεις 

προσαρμογής στο περιβάλλον, κοινωνικά αποδεκτούς χειρισμούς καταστάσεων και 

εξωτερικών  ερεθισμάτων,  βελτίωση  της  ικανότητας  για  ανάπτυξη  στρατηγικών, 

εστιασμένη προσοχή και συγκέντρωση σε έργο που έχει ανατεθεί, μέσω της μουσικής 

παρέμβασης,  αποτελεί  μία  ερευνητική  πρόκληση,  που  αποτέλεσε  το  αντικείμενο 

μελέτης της συγκεκριμένης εργασίας.

Στην αρχική υπόθεση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση της χαλαρωτικής 

μουσικής  (επιλογές  από κλασσική μουσική,  π.χ.  συνθέτες  της ρομαντικής  εποχής, 

συναισθηματικό έργο με έντονες αντιθέσεις,  όπως  Wagner,  Strauss,  Liszt,  Berlioz, 

αλλά και επιλεγμένη μουσική από την Ελλάδα και τον κόσμο, ορχηστρική ή/και με 

στίχους) (Hargreaves & North, 1997) με στόχο την τροποποίηση της προβληματικής 

συμπεριφοράς  (Layman,  Hussey,  Laing,  2002)  και  η  διερεύνηση  του  κατά  πόσο 

ενδείκνυται  αυτό  το  είδος  μουσικής  σε  άτομα  με  προβλήματα  συμπεριφοράς,  σε 

αντίθεση με άλλα είδη μουσικής (π.χ. ροκ, μέταλ κλπ.). 

Τα διερευνητικά μας ερωτήματα στην παρούσα εργασία ήταν τα εξής:

1. Μπορεί  η μουσική από μόνη της να επιδράσει  θετικά  στη βελτίωση της 

συμπεριφοράς ενός παιδιού με προβλήματα συμπεριφοράς ή παίζουν ρόλο 

και άλλοι παράγοντες; Κάτω από ποιες προϋποθέσεις βοηθά η χρήση της 

μουσικής;

2. Ποιο είναι το πλαίσιο και οι συνθήκες στις οποίες η μουσική, ως μέθοδος 

παιδαγωγικής  παρέμβασης,  βοηθά  στη  μείωση  των  προβληματικών 

συμπεριφορών ενός  παιδιού και  στη γενικότερη βελτίωση της  συνολικής 

του εικόνας μέσα στην τάξη;
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Μεθοδολογία

3.1 Μέθοδος έρευνας

Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι αυτή της ακολουθίας ΑΒΑΒ (φάση Α- 

βασική  συνθήκη,  χωρίς  παρέμβαση-  φάση  Β-  συνθήκη  παρέμβασης)  (Cohen & 

Manion, 1994), καθώς η μεθοδολογία με τη μορφή της συνέχειας ΑΒΑΒ κρίνεται η 

ιδανική για την αποτελεσματικότητα μίας παρέμβασης (Lancioni & Lems, 2001). Τα 

αποτελέσματα  μίας  παρέμβασης  μπορούν  να  αξιολογηθούν  με  το  σχεδιασμό 

παρέμβασης απόσυρσης της μορφής ΑΒΑΒ, με την εναλλαγή της βασικής συνθήκης 

(Α) και την εναλλαγή της συνθήκης παρέμβασης (Β). Ο πειραματικός έλεγχος μιας 

συνθήκης  επιτυγχάνεται  μέσα στο  παιδί,  δηλαδή το  ίδιο  το  παιδί  αποτελεί  μέτρο 

σύγκρισης για την επίτευξη δύο και παραπάνω συνθηκών (Kern στο Aldridge, 2005).

Η μέθοδος έρευνας που ακολουθήθηκε ήταν η μεμονωμένη μελέτη περίπτωσης 

(single subject design)  παιδιού  με  προβλήματα  συμπεριφοράς  (αδυναμία 

συγκέντρωσης  προσοχής,  αδυναμία  ολοκλήρωσης  δραστηριότητας  χωρίς 

παρακίνηση,  ψέματα,  επιθέσεις-καβγάδες,  βρισιές,  παραβίαση  κανόνων,  διαφυγή, 

φυγοπονία,  προκλητική  συμπεριφορά,  ενοχλητική  συμπεριφορά,  θυμός, 

ευερεθιστότητα) (Mash & Barkley, 1998). 

Υπάρχουν διάφορα είδη μελέτης περίπτωσης, όπως είναι:

• Η  μελέτη  ατομικής-μεμονωμένης  περίπτωσης  (single subject design),  κατά  την 

οποία ο ερευνητής οργανώνει τις πληροφορίες που αντλεί από ένα μόνο άτομο, με 

σκοπό  να  παρουσιάσει  την  πρόοδό  του  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας. 

Περιλαμβάνει τη λήψη ιστορικού του ατόμου, τη στοχοθεσία και τις υποθέσεις 

της  έρευνας,  τη  συνοπτική  παρουσίαση  των  συνεδριών,  την  ερμηνεία  των 

αποτελεσμάτων  και  τα  συμπεράσματα  της  έρευνας,  σε  συνδυασμό  με  τους 

στόχους και τις υποθέσεις που τέθηκαν αρχικά.

• Η  συνολική-μαζική  μελέτη  περίπτωσης,  κατά  την  οποία  μελετώνται  άτομα  με 

κοινές ανάγκες και παρόμοια χαρακτηριστικά. 

• Οι  αρνητικές μελέτες περίπτωσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να δώσουν τη 

γνώση που προκύπτει από τις δυσκολίες μιας μελέτης περίπτωσης.
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• Οι «ευρετικές» μελέτες περίπτωσης, κατά τις οποίες οι εμπλεκόμενοι στην έρευνα 

περιγράφουν  την  εμπειρία  τους,  από  την  προσωπική  τους  προσέγγιση  και 

αντιλήψεις (Crochavit στο Aldridge, 2005).

Η μελέτη ατομικής-μεμονωμένης  περίπτωσης (single subject design) έχει  τις 

ρίζες  της  στη  διεπιστημονική  διερεύνηση  και  στην  εφαρμοσμένη  ανάλυση 

συμπεριφοράς (Applied Behaviour Analysis- ABA). Χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία τα 

τελευταία χρόνια, σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως η κλινική ψυχολογία, 

η  ειδική  αγωγή,  η  κοινωνική  εργασία  και  σε  έρευνες  πάνω  σε  διαταραχές 

επικοινωνίας, ως έγκυρη και αξιόπιστη μέθοδος, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Οι 

πειραματικοί σχεδιασμοί μεμονωμένης μελέτης περίπτωσης στη μουσικοθεραπεία, ως 

ερευνητική  μέθοδος  πρώιμης  παρέμβασης,  έχουν  χρησιμοποιηθεί  ελάχιστα 

(Crochavit και Kern στο Aldridge, 2005).

Η επιλογή της συγκεκριμένης  μεθόδου ατομικής  μελέτης  περίπτωσης (single 

subject design) έγινε για τους εξής λόγους:

• Ο συμμετέχων αναλαμβάνει ο ίδιος τον έλεγχο των ανεξάρτητων μεταβλητών, με 

την αξιολόγηση που γίνεται διαμέσου του ίδιου (Kern Petra στο Aldridge, 2005).

• Μας  βοηθά  στη  συσχέτιση  μεταξύ  της  παρέμβασης  και  της  εκτελεστικής 

ικανότητας του συμμετέχοντα (Kern στο Aldridge, 2005).

• Μας δίνει δεδομένα «ισχυρά στην πραγματικότητα», ρεαλιστικά και εύκολα για 

γενίκευση, παρόλο που είναι δύσκολο να οργανωθούν (Cohen & Manion, 1994). 

• Μας δίνει εναλλακτικές ερμηνείες των αποτελεσμάτων (Cohen & Manion, 1994), 

σε διάφορα διαστήματα και για κάθε πειραματική συνθήκη, όπως επίσης μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σε παρεμβάσεις που 

λαμβάνουν χώρα σε διαδραστικά περιβάλλοντα (Kern στο Aldridge, 2005).

• Παρουσιάζονται τα δεδομένα με τρόπο τέτοιο που να επιτρέπει στον αναγνώστη 

να κρίνει ο ίδιος τις προεκτάσεις μιας μελέτης (Cohen & Manion, 1994).

Η  χρήση  της  ατομικής  μελέτης  περίπτωσης  έχει  μελλοντικά  οφέλη  στη 

βελτίωση  της  ποιότητας  της  εκπαίδευσης,  αυξάνει  την  αξιοπιστία  ανάμεσα  στις 

ειδικότητες και οδηγεί στην απόκτηση γνώσεων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των παιδιών και των οικογενειών τους (Kern 

στο Aldridge, 2005).

3.1.1 Προφίλ παιδιού
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Ο  Χρήστος  ήταν  9  χρονών  και  φοιτούσε  στη  Δ΄  τάξη,  κατά  τη  διάρκεια 

διεξαγωγής της έρευνας. Είναι το πρώτο από τα τέσσερα παιδιά της οικογένειας, με 

έναν αδερφό στη Β΄ τάξη του σχολείου και μαθητή του Τμήματος Ένταξης επίσης, 

έναν αδερφό στο νηπιαγωγείο και μία αδερφή 2 χρονών. Χαρακτηριστικό είναι ότι 

όλα  τα  παιδιά  της  οικογένειας  εμφάνιζαν  παρόμοια  συμπεριφορά.  Υπήρχε 

συνεργασία με την οικογένεια, η οποία είχε συνήθως υπερβολικές απαιτήσεις από τον 

εκπαιδευτικό.  Η  μητέρα  δεν  εργαζόταν  και  έτεινε  να  είναι  υπερπροστατευτική, 

κυρίως  όσον  αφορά  το  σχολείο.  Ο  πατέρας  ήταν  αγρότης  και  έδειχνε  να  μην 

ενδιαφέρεται για τη συμπεριφορά του μαθητή, όσο για την ακαδημαϊκή του επίδοση. 

Συνήθιζε να παίρνει μαζί του στις αγροτικές εργασίες τους μεγάλους γιους για να 

δουλέψουν,  με  αποτέλεσμα  ο  μαθητής  να  έρχεται  στο  σχολείο  πολλές  φορές 

κουρασμένος και αδιάβαστος.

Δεν  υπήρχε  διάγνωση  Κ.Δ.Α.Υ.,  αλλά  από  δοκιμασίες  που  έγιναν  από  την 

Ειδική Παιδαγωγό του Τμήματος Ένταξης για τη χρονιά 2006-2007-  TOLD-2 (Test 

of Language Development-2),  το σταθμισμένο στα ελληνικά  δεδομένα  D.T.L.A.-2 

(Detroit Test of Language Ability-2), από τα διδακτικά προγράμματα της Μαρίας-

Μάρθας Φλωράτου,  Κλίμακα Δ.Ε.Π.Υ.  VI-  El Camino Pediatrics προσαρμοσμένη 

στα  ελληνικά  (που  συμπληρώθηκε  από  τη  δασκάλα  της  τάξης),  καθώς  και  μη 

τυποποιημένη  αξιολόγηση-  και  εισήγηση  του  εκπαιδευτικού  προσωπικού  του 

σχολείου,  κρίθηκε  αναγκαία  η  παρακολούθηση  του  Τμήματος  Ένταξης  από  το 

μαθητή.

Ο  Χρήστος  ήταν  χαμογελαστός,  συνήθως  ευδιάθετος,  αλλά  χωρίς  όρεξη  να 

συμμετέχει σε δραστηριότητες, είχε έντονη τάση να πειράζει τους άλλους, συνήθιζε 

να λέει ψέματα για να δικαιολογήσει τον εαυτό του, να βρίζει, να κάνει χειρονομίες, 

να  χτυπάει  κυρίως  παιδιά  μικρότερης  ηλικίας  και  να  μπλέκει  σε  φασαρίες,  με 

αποτέλεσμα να είναι το επίκεντρο της προσοχής του εκπαιδευτικού προσωπικού και 

να  τον  αποφεύγουν  οι  συμμαθητές  του.  Αρκετές  φορές  έχανε  το  όριο  μεταξύ 

επιτρεπτής  και  μη  επιτρεπτής  συμπεριφοράς  απέναντι  σε  συμμαθητές  και 

εκπαιδευτικούς  και  χρειαζόταν διαρκή υπενθύμιση και  τήρηση των ορίων.  Έκανε 

παρέα με συγκεκριμένα άτομα στην αυλή και στην τάξη, με τα οποία διατηρούσε μία 

ιδιόρρυθμη σχέση, πότε φιλική και πότε εχθρική.

Εκτός από το πρόβλημα της συμπεριφοράς, υστερούσε μαθησιακά στη γλώσσα 

(αδυναμία γενίκευσης και εμπέδωσης γραμματικών- συντακτικών φαινομένων, π.χ. 

ιστορική ορθογραφία λέξεων, χρήση επιρρημάτων, στη χρήση σημείων στίξης, στη 
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γενικότερη δυσκολία γραπτής έκφρασης, παράλληλα με δυσανάγνωστη γραφή) και 

στα  μαθηματικά  (δυσκολία  στην  οργάνωση  των  πράξεων  γραπτά  και  στον 

προσανατολισμό στο χώρο, στη σειρά των αριθμών στον πολλαπλασιασμό και στα 

κρατούμενα σε πρόσθεση και αφαίρεση, δεν είχε εμπεδώσει την ώρα, αλλά θυμόταν 

πότε  περίπου  χτυπάει  το  κουδούνι  για  διάλειμμα,  βλέποντας  τους  δείκτες  του 

ρολογιού). Είχε ικανοποιητική πρόσληψη και έκφραση του λόγου, χαμηλό επίπεδο 

συγκέντρωσης προσοχής,  καλό επίπεδο μνήμης και πολύ καλό επίπεδο αντίληψης 

(λογικής σκέψης, οπτικής αντίληψης, οπτικοκινητικής συνεργασίας).

Εφαρμόστηκε, από την αρχή της χρονιάς, πρόγραμμα με βιωματικές ασκήσεις 

χαλάρωσης, σωματογνωσίας και αυτογνωσίας, καθώς επίσης και ομάδες λογοτεχνίας, 

με ανάγνωση, συγγραφή και αφήγηση παραμυθιών.

3.1.2 Πλαίσιο

Η παρέμβαση έγινε στο πλαίσιο της σχολικής τάξης του Τμήματος Ένταξης στο 

Δημοτικό  Σχολείο  που  φοίτησε  το  παιδί-δείγμα  της  έρευνας,  από  την  Ειδική 

Παιδαγωγό  του,  κατά  τη  διάρκεια  της  3ης και  4ης ώρας  του  ημερήσιου  σχολικού 

προγράμματος.  Κατά  τη  διάρκεια  του  προγράμματος  (αρχική  αξιολόγηση, 

αξιολόγηση  παρέμβασης-  διαμορφωτική  αξιολόγηση,  τελική  αξιολόγηση) 

βρίσκονταν στο χώρο ο μαθητής και δύο συμμαθητές του από το Τμήμα Ένταξης, οι 

οποίοι  εμφάνιζαν  επίσης  προβλήματα  συμπεριφοράς  (διάσπαση  προσοχής, 

υπερκινητικότητα,  ανωριμότητα,  εκρήξεις  θυμού),  οι  οποίοι  κρίθηκε  σκόπιμο  να 

παρακολουθήσουν το πρόγραμμα παρέμβασης, αφενός για τα οφέλη που προκύπτουν 

από το πρόγραμμα παρέμβασης, όπως η τροποποίηση της συμπεριφοράς τους, και 

αφετέρου για τη διερεύνηση στοιχείων της συμπεριφοράς του μαθητή που αποτέλεσε 

το δείγμα της παρούσας έρευνας, όπως το πλαίσιο συνεργασίας κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, η σωματική/ λεκτική ενόχληση συμμαθητών κλπ.

Το ερευνητικό μοντέλο που χρησιμοποιήθηκε αποτελείται από τα εξής βήματα:

1. ορισμός του προβλήματος

2. καθορισμός των στόχων της παρέμβασης

3. σχεδιασμός της παρέμβασης

4. υποστήριξη  και  συμβουλευτική  των  συναδέλφων,  που  συμμετείχαν  στο 

πρόγραμμα (Kern στο Aldridge, 2005).

3.1.3 Μεταβλητές
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Οι  μεταβλητές  συσχετίστηκαν  με  την  εμφάνιση  των  συγκεκριμένων 

ανεπιθύμητων συμπεριφορών του μαθητή και κατηγοριοποιήθηκαν σε διασπαστική, 

ενοχλητική  και  επιθετική  συμπεριφορά  για  την  εξασφάλιση  της  εγκυρότητας  της 

έρευνας  (Crochavit στο  Aldridge,  2005).  Από  όλες  τις  συμπεριφορές,  οι  υψηλές 

πνευματικές  διεργασίες  είναι  οι  πιο  δύσκολες  για  αντικειμενική  περιγραφή  και 

μέτρηση (Michels, 2001). Για το λόγο αυτό, έγινε προσπάθεια ώστε οι μεταβλητές να 

είναι  όσο πιο λεπτομερείς  στην περιγραφή και  καταγραφή της  συμπεριφοράς του 

παιδιού (McRae, 1996α).

Οι εξαρτημένες μεταβλητές που μελετήθηκαν είναι: 

• η διασπαστική του συμπεριφορά (αν διακόπτει το μάθημα, π.χ. για να πιει 

νερό ή να πάει τουαλέτα, αν ήταν γενικά ανυπόμονος κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης, π.χ. στριφογύριζε διαρκώς, έδειχνε να μην μπορεί να κάτσει 

στην καρέκλα του)

• η ενοχλητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους (αν μιλούσε συνεχώς, μην 

αφήνοντας τους άλλους να εργαστούν) 

• η επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους (αν έβρισε, χειρονόμησε σε 

άλλους, αν ενόχλησε σωματικά ή χτύπησε συμμαθητή- συμμαθήτριά του) 

(Putnam, Handler, Ramirez-Platt & Luiselli, 2003)

• η συνολική εικόνα του παιδιού για τη συγκεκριμένη μέρα (βλ. παράρτημα, 

ημερήσιο φύλλο παρατήρησης).

3.1.4 Διαδικασία

Η συνολική  διάρκεια  της  παρέμβασης ήταν 6 μήνες.  Να σημειωθεί  ότι  έχει 

χρησιμοποιηθεί η μουσική παρέμβαση σε πιλοτικό επίπεδο επί 2 μήνες, στη διάρκεια 

του μαθήματος, με θετικά αποτελέσματα και ότι η παρατήρηση της συμπεριφοράς 

του  μαθητή  γινόταν  από  την  αρχή  της  σχολικής  χρονιάς,  σε  συνεργασία  με  το 

προσωπικό του σχολείου,  χωρίς συστηματική καταγραφή. Η διάρκεια της αρχικής 

αξιολόγησης του παιδιού ήταν δύο εβδομάδες, όπως επίσης ίδιας διάρκειας ήταν και 

η τελική αξιολόγηση.

Η διαδικασία όλου του προγράμματος βιντεοσκοπήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη 

του διευθυντή εκπαίδευσης του νομού, του σχολικού συμβούλου, του διευθυντή της 

σχολικής μονάδας και των συναδέλφων εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και των γονέων 

των  μαθητών  που  ήταν  παρόντες  κατά  τη  διάρκεια  της  βιντεοσκόπησης  στην 
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αίθουσα. Η βιντεοσκόπηση έγινε με σκοπό τον έλεγχο της λειτουργίας της μουσικής, 

ως μέσο παιδαγωγικής παρέμβασης, δηλαδή την καταγραφή της συμπεριφοράς του 

μαθητή σε σχέση με τη διαδικασία του προγράμματος και την αρχική μας υπόθεση.

3.1.4.1 Αρχική αξιολόγηση

Φεβρουάριος 2007

Η  αρχική  αξιολόγηση  είχε  διάρκεια  δύο  εβδομάδες.  Κατά  τη  διάρκεια  της 

αρχικής  αξιολόγησης  καταγράφηκε  η  συμπεριφορά  του  παιδιού  από  την  Ειδική 

Παιδαγωγό  του  Τμήματος  Ένταξης  και  την  εκπαιδευτικό  της  τάξης  του  με  το 

ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμπεριφοράς (βλ. παράρτημα), έγιναν συζητήσεις 

και ανεπίσημες συνεντεύξεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου, σχετικά με 

το μαθητή και χρησιμοποιήθηκε η αξιολόγησή του στην αρχή της σχολικής χρονιάς 

από την Ειδική Παιδαγωγό του Τμήματος Ένταξης. 

Το  παιδί  παρακολουθούσε  κανονικά  τις  δύο  ώρες  μαθήματος  στο  Τμήμα 

Ένταξης (10:00΄-11:30΄ ημερησίως) με την Ειδική Παιδαγωγό του, ενώ στην αίθουσα 

βρισκόταν μία επιπλέον εκπαιδευτικός του σχολείου,  η οποία ρύθμιζε την κάμερα 

κατά τη διάρκεια της βιντεοσκόπησης, ώστε να μην αποσπάται η προσοχή του από το 

μάθημα.  Η κάμερα βρισκόταν σε σημείο ώστε να μην επηρεάζεται  όσο γίνεται  η 

συμπεριφορά και η κίνηση του παιδιού, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Κατά τη 

διάρκεια του μαθήματος βρισκόταν συνήθως ένας ακόμα συμμαθητής του παιδιού, 

γεγονός που πολλές φορές επηρέαζε αρνητικά τη συμπεριφορά του.

Η επίσημη αρχική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού έγινε από τους 

εξωτερικούς αξιολογητές, με την παρακολούθηση των βίντεο, μετά την ολοκλήρωση 

της  καταγραφής  και  με  τη  χρήση  του  ημερήσιου  φύλλου  παρατήρησης  (βλ. 

παράρτημα). Δόθηκε έμφαση στην καταγραφή των ανεπιθύμητων συμπεριφορών του 

παιδιού, όσον αφορά τη συχνότητα και την έντασή τους και στη γενική περιγραφή 

του για αυτό το διάστημα παρατήρησης, ώστε να σχηματιστεί  μία όσο το δυνατό 

πλήρης  εικόνα  του,  που  θα  μας  οδηγούσε  στο  επόμενο  βήμα  της  έρευνας,  στο 

πρόγραμμα παρέμβασης.

3.1.4.2 Διαμορφωτική αξιολόγηση-Παρέμβαση

Φεβρουάριος- Ιούνιος 2007

Η  μεθοδολογία  της  παρέμβασης βασίστηκε  σε  έρευνες  που  έχουν  γίνει 

αναφορικά με τα είδη μουσικής και την επίδρασή τους στην ανθρώπινη συμπεριφορά 

(Michels, 2001). Η μουσική, ως μέσο παιδαγωγικής παρέμβασης χρησιμοποιήθηκε 

ως κίνητρο και μέσο τροποποίησης της ακατάλληλης συμπεριφοράς του παιδιού. 
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Η  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  ήταν  η  παθητική  ακρόαση  μουσικών 

κομματιών (Καρτασίδου, 2006α, Καρτασίδου, 2006β,  Montello & Coons, 1998), από 

διάφορα είδη μουσικής, μέσα στην τάξη και κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Σκοπός 

ήταν να ελεγχθεί κατά πόσο η παθητική ακρόαση μουσικών κομματιών βοηθά στη 

βελτίωση των επιθυμητών συμπεριφορών και τη μείωση των ανεπιθύμητων. Επίσης, 

να ελεγχθεί  η υπόθεση ότι η κλασική μουσική,  ως μουσικό είδος δεν έχει  θετική 

επίδραση στις περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς, σε αντίθεση με 

άλλα είδη μουσικής, όπως η μουσική με πιο έντονο ρυθμό (π.χ. ροκ, μέταλ κλπ.). 

Η εμφάνιση μιας ακατάλληλης συμπεριφοράς οδηγούσε σε έναρξη ακρόασης 

μουσικού κομματιού, ενώ η λήξη της ακατάλληλης συμπεριφοράς στον τερματισμό 

της  ακρόασης.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  μαθητής  παρακολουθούσε  το  μάθημα  του 

Τμήματος Ένταξης με έναν ή δύο ακόμα συμμαθητές του με παρόμοιες δυσκολίες, 

μαθησιακές ή/και συμπεριφορικές. Η εμφάνιση κάποιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, 

έτσι όπως είχε οριστεί με τη ημερήσιο φύλλο καταγραφής ως συμπεριφορά- στόχος, 

σηματοδοτούσε την έναρξη χρήσης  cd player και την παθητική ακρόαση μουσικού 

κομματιού, παράλληλα με το μάθημα και μέσα στην τάξη. Χωρίς να διακόπτεται το 

μάθημα,  η  Ειδική  Παιδαγωγός  έβαζε  ένα  συγκεκριμένο  κομμάτι  που  έκρινε 

κατάλληλο  για  την  περίσταση.  H ακρόαση  του  κομματιού  γινόταν-  και  έγινε 

προσπάθεια  να  διατηρηθεί-  σε  χαμηλή  ένταση  για  την  ομαλή  διεξαγωγή  του 

μαθήματος  και  να  μην  ενοχλούνται  οι  μαθητές.  Αρκετές  φορές  ο  Χρήστος 

προσπαθούσε να δυναμώσει την ένταση, αν κάποιο μουσικό κομμάτι τραβούσε την 

προσοχή του, γεγονός που αναστάτωνε του υπόλοιπους μαθητές και γινόταν διακοπή 

του  μαθήματος.  Σε  αυτή  την  περίπτωση,  γινόταν  διακοπή  της  ακρόασης  εάν  ο 

μαθητής γινόταν ανυπάκουος στις οδηγίες και τις προτροπές της Παιδαγωγού και των 

συμμαθητών του. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός δινόταν η ευκαιρία στο μαθητή να 

συνειδητοποιήσει την ακατάλληλη συμπεριφορά του σε μια δεδομένη στιγμή (έναρξη 

χρήσης  μουσικής)  και  αφετέρου  να  διατηρήσει  την  κατάλληλη συμπεριφορά,  εάν 

ήθελε να ολοκληρωθεί η ακρόαση ενός μουσικού κομματιού.

Η επιλογή των μουσικών κομματιών ή δίσκων γινόταν ανάλογα με τη διάθεση 

του μαθητή. Υπήρχαν στην τάξη μουσικά κομμάτια και δίσκοι με τη μορφή  cd, ως 

αρχείο προς χρήση. Πολλές φορές επέλεγε ο ίδιος ο μαθητής τη μουσική που ήθελε 

να  ακούσει,  ιδιαίτερα  όταν εξοικειώθηκε  με  τη  διαδικασία  του  προγράμματος.  Η 

συμπεριφορά αυτή εμφανίστηκε μετά τους πρώτους δύο μήνες παρέμβασης, ενώ προς 

το τέλος της παρέμβασης ήθελε να εργάζεται μόνο με μουσική. Έτσι, ενώ αρχικά η 
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μουσική αποτέλεσε το μέσο συνειδητοποίησης και τροποποίησης της συμπεριφοράς 

του  μαθητή,  στην  πορεία  εξελίχθηκε  σε  κίνητρο  μάθησης  και  εμφάνισης  της 

κατάλληλης συμπεριφοράς.

Η  μουσική  που  χρησιμοποιήθηκε  ειδικά  τον  πρώτο  μήνα  της  παρέμβασης 

κυμαινόταν από κλασική μέχρι χαλαρωτική,  ethnic και  new age-ambient, ενώ στη 

συνέχεια και μέχρι το τέλος της παρέμβασης χρησιμοποιήθηκαν ρυθμοί πιο έντονοι, 

όπως  rock,  metal,  ήχοι  κρουστών,  αφρικάνικα  τύμπανα  κ.ά.  (βλ.  παράρτημα, 

μουσικές επιλογές). Χρησιμοποιήθηκε μουσική τόσο με στίχους, όσο και χωρίς, με 

μία  μεγαλύτερη  συχνότητα  χρήσης  μουσικής  χωρίς  στίχους  ώστε  να  μπορεί  να 

γενικευτεί περισσότερο το αποτέλεσμα και να μην επηρεάζεται/διασπάται ο μαθητής 

ακούγοντάς τους (Pignatiello, Camp, Rasar, 1986). Έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί 

κατά  πόσο  η  χαλαρωτική  μουσική  επιδρά  θετικά  σε  παιδιά  με  προβλήματα 

συμπεριφοράς, όπως έδειξαν έρευνες που έχουν γίνει  (Durand &  Mapstone, 1998, 

Rose, 2006, De l’Etoile, 2005). 

Κατά  τη  διάρκεια  της  παρέμβασης  υπήρξε  συνεργασία  μεταξύ  της 

εκπαιδευτικού  της  τάξης  και  της  Ειδικής  Παιδαγωγού  του  Τμήματος  Ένταξης- 

κυρίως όσον αφορά τη συμπεριφορά του μαθητή όταν επέστρεφε στην τάξη του μετά 

την παρέμβαση- και γινόταν καταγραφή ημερήσιου φύλλου παρατήρησης από τις δύο 

εκπαιδευτικούς,  που  χρησιμοποιήθηκε  ως  ημερολόγιο  της  παρέμβασης  για 

απολογισμό της ημέρας και εξαγωγή συμπερασμάτων.

3.1.4.3 Τελική αξιολόγηση

Ιούνιος 2007

Η τελική  αξιολόγηση είχε  παρόμοια μορφή με την  αρχική,  δηλαδή το παιδί 

παρακολουθούσε  κανονικά  τις  δύο  ώρες  μαθήματος  στο  Τμήμα  Ένταξης 

(10:00΄-11:30΄  ημερησίως)  με  την  Ειδική  Παιδαγωγό  του,  ενώ  δεν  ήταν  πλέον 

απαραίτητη η παρουσία της επιπλέον εκπαιδευτικού στην αίθουσα, καθώς ο μαθητής 

ήταν εμφανώς πιο συγκεντρωμένος στο μάθημα και εξοικειωμένος με την κάμερα. Η 

κάμερα βρισκόταν σε σημείο ώστε να μην επηρεάζεται όσο γίνεται η συμπεριφορά 

και η κίνηση του παιδιού, κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος βρισκόταν ένας ή δύο συμμαθητές του παιδιού, γεγονός που δεν επηρέαζε 

όσο στην αρχή τη συμπεριφορά του.

Η επίσημη αρχική αξιολόγηση της συμπεριφοράς του παιδιού έγινε από τους 

εξωτερικούς αξιολογητές, με την παρακολούθηση των βίντεο, μετά την ολοκλήρωση 

της  καταγραφής  και  με  τη  χρήση  του  ημερήσιου  φύλλου  παρατήρησης  (βλ. 
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παράρτημα). Δόθηκε έμφαση στην καταγραφή των ανεπιθύμητων συμπεριφορών του 

παιδιού, όσον αφορά τη συχνότητα και την έντασή τους και στη γενική περιγραφή 

του για αυτό το διάστημα παρατήρησης, ώστε να σχηματιστεί  μία όσο το δυνατό 

πλήρης εικόνα του, για την εξαγωγή των τελικών συμπερασμάτων της έρευνας.

3.2 Συλλογή Δεδομένων

Η  διαδικασία  της  αξιολόγησης,  όπως  και  του  υπόλοιπου  προγράμματος, 

βιντεοσκοπήθηκε για όλες τις συνεδρίες  από μία κάμερα. Η κάμερα ξεκινούσε να 

καταγράφει με την έναρξη του μαθήματος, ενώ στηνόταν στο χώρο πριν την είσοδο 

του  μαθητή,  για  να  αποφευχθεί  τυχόν  επίδραση  στη  συμπεριφορά  του.  Η 

βιντεοσκόπηση χρησιμοποιήθηκε ως η πιο ενδεδειγμένη μέθοδος για την εξασφάλιση 

της αξιοπιστίας της έρευνας (Crochavit στο Aldridge, 2005). 

Κατασκευάστηκε ημερήσιο φύλλο παρατήρησης της συμπεριφοράς του μαθητή 

με έξι μεταβλητές, τις συμπεριφορές που μας ενδιέφεραν άμεσα να τροποποιήσουμε, 

σε κλίμακα  Likert (της μορφής «1,2,3,4» όπου 1=η μικρότερη συχνότητα/  ένταση 

εμφάνισης  μιας  συμπεριφοράς  και  4=η μεγαλύτερη συχνότητα/  ένταση εμφάνισης 

μιας συμπεριφοράς). Χρησιμοποιήθηκε επίσης, για την αρχική αξιολόγηση από τις 

δύο εκπαιδευτικούς του μαθητή ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμπεριφοράς 

με 35 ερωτήσεις- θέσεις σε κλίμακα Likert (της μορφής «ποτέ, μερικές φορές, συχνά, 

πολύ συχνά») (βλ. παράρτημα). 

Η παρατήρηση χωρίστηκε σε δύο διαστήματα των δέκα λεπτών για κάθε ημέρα 

παρατήρησης  και  η  καταγραφή  της  συμπεριφοράς  από  τους  αξιολογητές  που 

παρακολούθησαν τα βίντεο, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έγινε ανά 1΄του 

δεκάλεπτου  παρατήρησης  (1΄x10΄x2=20΄καταγραφής  την  ημέρα  από  τους  δύο 

αξιολογητές). Η αξιολόγηση μετρήθηκε σε τετράβαθμη κλίμακα Likert (Likert, 1932, 

Clason & Dormody, 1994). Συμπληρώθηκαν από τους δύο αξιολογητές συνολικά 40 

φύλλα  ημερήσιας  καταγραφής,  για  κάθε  μέρα  παρατήρησης  (20΄παρατήρησηςx2 

αξιολογητές) για την αρχική και την τελική αξιολόγηση.

3.2.1 Αρχική αξιολόγηση

Η αρχική αξιολόγηση έγινε χρησιμοποιώντας δύο φύλλα ημερήσιας καταγραφής 

της  συμπεριφοράς,  ένα  για  κάθε  έναν  από  τους  δύο  εξωτερικούς  αξιολογητές 

(συμπλήρωση  του  ίδιου  φύλλου  ημερήσιας  καταγραφής  με  ταυτόχρονη 

παρακολούθηση  των  βίντεο  που  καταγράφηκαν  στην  τάξη).  Τα  δεδομένα  που 

προέκυψαν,  αναλύθηκαν  και  χρησιμοποιήθηκαν  για  την  εξαγωγή  της  συμφωνίας 
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μεταξύ των δύο αξιολογητών (Interobserver Agreement). Μετρήθηκε η συχνότητα, η 

ένταση εμφάνισης μιας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς, καθώς και η συνολική εικόνα 

του παιδιού σε τετράβαθμη κλίμακα Likert.

Κατά  τη  διάρκεια  της  αρχικής  αξιολόγησης  καταγράφηκε  επίσης  η 

συμπεριφορά του παιδιού από την Ειδική Παιδαγωγό του Τμήματος Ένταξης και την 

εκπαιδευτικό της τάξης του με το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμπεριφοράς 

(βλ. παράρτημα), έγιναν συζητήσεις και ανεπίσημες συνεντεύξεις με το εκπαιδευτικό 

προσωπικό του σχολείου, σχετικά με το μαθητή και χρησιμοποιήθηκε η αξιολόγησή 

του  στην  αρχή  της  σχολικής  χρονιάς  από  την  Ειδική  Παιδαγωγό  του  Τμήματος 

Ένταξης. 

3.2.2 Παρέμβαση/ Διαμορφωτική αξιολόγηση

Η  αξιολόγηση  της  παρέμβασης έγινε  από  την  Ειδική  Παιδαγωγό  και  την 

εκπαιδευτικό της τάξης, με την καταγραφή ημερήσιου φύλλου παρατήρησης (από την 

Ειδική  Παιδαγωγό κατά  τη διάρκεια  του προγράμματος  παρέμβασης  και  από την 

εκπαιδευτικό της τάξης, την επόμενη ώρα του προγράμματος, αφού ο μαθητής είχε 

επιστρέψει στην τάξη), που χρησιμοποιήθηκε ως ημερολόγιο της παρέμβασης για τον 

απολογισμό της ημέρας και την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Επίσης, έγινε βιντεοσκόπηση της διαδικασίας παρέμβασης για τη μελέτη των 

συμπεριφορών του παιδιού κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και την αξιολόγηση του 

προγράμματος,  σε καθημερινή  βάση.  Κατά τη  διαδικασία της  βιντεοσκόπησης  σε 

αυτό το διάστημα δεν κρίθηκε σκόπιμη η παρουσία άλλου ατόμου στην αίθουσα για 

το χειρισμό της κάμερας.

3.2.3 Τελική αξιολόγηση

Η  τελική αξιολόγηση  είχε παρόμοια μορφή με την αρχική. Χρησιμοποιήθηκαν 

δύο φύλλα ημερήσιας καταγραφής της συμπεριφοράς, ένα για κάθε έναν από τους 

δύο εξωτερικούς αξιολογητές (συμπλήρωση του ίδιου φύλλου ημερήσιας καταγραφής 

με  ταυτόχρονη  παρακολούθηση  των  βίντεο  που  καταγράφηκαν  στην  τάξη).  Τα 

δεδομένα που προέκυψαν, αναλύθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν για την εξαγωγή της 

συμφωνίας μεταξύ των δύο αξιολογητών (Interobserver Agreement). Μετρήθηκε η 

συχνότητα,  η  ένταση  εμφάνισης  μιας  ανεπιθύμητης  συμπεριφοράς,  καθώς  και  η 

συνολική εικόνα του παιδιού σε τετράβαθμη κλίμακα Likert.

3.2.4  Συμφωνία  μεταξύ  των  παρατηρητών  (αξιολογητών)-  Interobserver 

Agreement
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Όλα  τα  δεδομένα  που  συλλέχθηκαν  υπολογίστηκαν  σε  ποσοστό  100% 

ακρίβειας για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας της παρατήρησης των αξιολογητών 

μεταξύ τους. Η συμφωνία μεταξύ των αξιολογητών, που προέκυψε μετά τη συλλογή 

και ανάλυση των δεδομένων, για τη συχνότητα, την ένταση και τη συνολική εικόνα 

της συμπεριφοράς του παιδιού στην αρχική και τελική αξιολόγηση, ήταν η εξής:

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συχνότητα Ένταση Συνολική εικόνα (ερώτηση 6)
99,87% 99,83% 82,5%

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συχνότητα Ένταση Συνολική εικόνα (ερώτηση 6)
99,92% 99,93% 88%

Τα υψηλά ποσοστά συμφωνίας μεταξύ των δύο αξιολογητών μας επιτρέπουν να 

θεωρούμε  έγκυρα  και  αξιόπιστα  τα  αποτελέσματα  της  αρχικής  και  τελικής 

αξιολόγησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα1 που προέκυψαν από το φύλλο ημερήσιας καταγραφής της 

συμπεριφοράς  του  παιδιού,  χωρίστηκαν  σε  τρεις  συμπεριφορές  και  τη  συνολική 

εικόνα του παιδιού, που αποτέλεσαν και τις μεταβλητές προς μελέτη:

• τη διασπαστική του συμπεριφορά (αν διακόπτει το μάθημα, π.χ. για να πιει 

νερό ή να πάει τουαλέτα, αν ήταν γενικά ανυπόμονος κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης, π.χ. στριφογύριζε διαρκώς, έδειχνε να μην μπορεί να κάτσει 

στην καρέκλα του)

• την ενοχλητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους (αν μιλούσε συνεχώς, μην 

αφήνοντας τους άλλους να εργαστούν) 

• την επιθετική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους (αν έβρισε, χειρονόμησε σε 

άλλους,  αν  ενόχλησε  σωματικά  ή χτύπησε συμμαθητή-συμμαθήτριά  του) 

(Putnam, Handler, Ramirez-Platt & Luiselli, 2003)

• τη συνολική εικόνα του παιδιού για τη συγκεκριμένη μέρα (βλ. παράρτημα, 

ημερήσιο φύλλο παρατήρησης).

4.1 Διασπαστική συμπεριφορά

Ο μέσος όρος της συχνότητας και της έντασης για τις δύο συμπεριφορές που 

αποτέλεσαν τη διασπαστική συμπεριφορά του παιδιού διαμορφώθηκε ως εξής, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ

2. Ζητούσε να βγει από την τάξη, π.χ. για να πάει 

τουαλέτα, για νερό κλπ.
2,1 2,8

5. Ήταν γενικά ανυπόμονος κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης  (έδειχνε  να  μην  μπορεί  να  κάτσει 

στην καρέκλα του, στριφογύριζε διαρκώς κλπ.)

1 2

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

1 Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένα μέχρι τρία δεκαδικά ψηφία (πιο αναλυτικά, στα 

γραφήματα).
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ΜΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ & ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ζητούσε να βγει ήταν γενικά ανυπόμονος

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΕΝΤΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ

2. Ζητούσε να βγει από την τάξη, π.χ. για να πάει 

τουαλέτα, για νερό κλπ.
1,9 1,4

5. Ήταν γενικά ανυπόμονος κατά τη διάρκεια της 

παρατήρησης  (έδειχνε  να  μην  μπορεί  να  κάτσει 

στην καρέκλα του, στριφογύριζε διαρκώς κλπ.)

0 0

Φαίνεται η μείωση της διασπαστικής συμπεριφοράς του παιδιού και για τις δύο 

συμπεριφορές,  τόσο  σε  συχνότητα  εμφάνισης  όσο  και  σε  ένταση  στην  τελική 

αξιολόγηση.  Ιδιαίτερα  αισθητή  είναι  η  διαφορά  στην  ένταση  εμφάνισης  της 

ανυπομονησίας του (αρχική αξιολόγηση 2, τελική αξιολόγηση 0). Συμπερασματικά, 

φαίνεται  να  εξαλείφθηκε  η  ανυπομονησία  του  μαθητή  μετά  την  παρέμβαση,  ενώ 

μειώθηκε η τάση του να ζητάει να βγει από την τάξη, π.χ. για να πάει τουαλέτα ή για 

νερό.

Σχηματικά, τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω γράφημα:

Γράφημα 1: Μέσος όρος της συχνότητας και της έντασης της διασπαστικής 

συμπεριφοράς του παιδιού

4.2 Ενοχλητική συμπεριφορά
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ΜΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ & ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
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διέκοπτε τους άλλους

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ

Ο  μέσος  όρος  της  συχνότητας  και  της  έντασης  για  τη  συμπεριφορά  που 

αποτέλεσε την ενοχλητική συμπεριφορά του παιδιού διαμορφώθηκε ως εξής, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ

4. Διέκοπτε τους άλλους όταν μιλούσαν 2,5 2,1

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ

4. Διέκοπτε τους άλλους όταν μιλούσαν 1,5 0,975

Φαίνεται  μείωση  της  ενοχλητικής  συμπεριφοράς  του  παιδιού  τόσο  σε 

συχνότητα  όσο  και  σε  ένταση,  δηλαδή  μείωση  εμφάνισης  της  συμπεριφοράς  να 

διακόπτει τους άλλους (συμμαθητές και ενηλίκους) όταν μιλούν.

Σχηματικά, τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω γράφημα:

Γράφημα 2: Μέσος όρος της συχνότητας και της έντασης της ενοχλητικής 

συμπεριφοράς του παιδιού

4.3 Επιθετική συμπεριφορά
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ΜΟ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ & ΕΝΤΑΣΗΣ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ
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έβρισε/χειρονόμησε ενόχλησε σωματικά/χτύπησε

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΕΝΤΑΣΗ ΕΝΤΑΣΗ

Ο  μέσος  όρος  της  συχνότητας  και  της  έντασης  για  τη  συμπεριφορά  που 

αποτέλεσε  την  επιθετική  συμπεριφορά  του  παιδιού  διαμορφώθηκε  ως  εξής,  όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ

1. Έκανε χειρονομίες/ Έβρισε 1,6 2
3. Ενόχλησε  σωματικά  ή  χτύπησε  συμμαθητή/ 

συμμαθήτριά του 
2,1 2,625

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΤΑΣΗ

1. Έκανε χειρονομίες/ Έβρισε 0 0
3. Ενόχλησε  σωματικά  ή  χτύπησε  συμμαθητή/ 

συμμαθήτριά του 
1,045 0,97

Φαίνεται  εξάλειψη  των  χειρονομιών  του  και  στο  να  βρίζει  και  σημαντική 

μείωση στη σωματική ενόχληση ή άλλη βίαιη σωματική συμπεριφορά στην τελική 

αξιολόγηση.

Σχηματικά, τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω γράφημα:

Γράφημα 3: Μέσος όρος της συχνότητας και της έντασης της επιθετικής 

συμπεριφοράς του παιδιού

4.4 Συνολική εικόνα του παιδιού
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ΜΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΕΡΩΤΗΣΗ 6)
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Ο μέσος όρος της συνολικής εικόνας του παιδιού διαμορφώθηκε ως εξής, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΡΧΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΕΛΙΚΗ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
6. Σε κλίμακα από 1 (ήρεμος) ως 4 (σε απόλυτη 

ένταση), τι θα έβαζες για την κατάσταση του 

παιδιού σήμερα;

2,4 1,4

Η συνολική εικόνα του παιδιού φαίνεται να βελτιώθηκε σημαντικά στην τελική 

αξιολόγηση, γεγονός ενθαρρυντικό για την έρευνα.

Σχηματικά, τα αποτελέσματα φαίνονται στο παρακάτω γράφημα:

Γράφημα 3: Μέσος όρος της συχνότητας και της έντασης της επιθετικής 

συμπεριφοράς του παιδιού

Σε  γενικές  γραμμές  η  παρέμβαση  κρίθηκε  επιτυχής,  με  εξάλειψη  δύο 

συμπεριφορών- στόχων, μείωση τριών και γενική βελτίωση της συνολικής εικόνας 

του παιδιού. 
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MO ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ
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έκανε χειρονομίες/έβρισε ζητούσε να βγει ενόχλησε σωματικά/χτύπησε διέκοπτε τους άλλους γενικά ανυπόμονος

Στα παρακάτω γραφήματα φαίνονται οι μέσοι όροι συχνότητας και έντασης, σε 

συνολικό επίπεδο για το παιδί, συγκρίνοντας την αρχική και την τελική αξιολόγηση.

Γράφημα 5: Σύγκριση μέσων όρων συχνότητας αρχικής και τελικής αξιολόγησης

Γράφημα 6: Σύγκριση μέσων όρων έντασης αρχικής και τελικής αξιολόγησης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
Συζήτηση- Συμπεράσματα

Τα δεδομένα αποτελούν θεμελιώδες συστατικό της επιστήμης και η ικανότητα 

να  μοιραζόμαστε  τη  γνώση  είναι  κριτικής  σημασίας  και  την  αξιολόγηση,  την 

αξιοπιστία  και  την  πρόοδο  της  επιστήμης.  Η  διασπορά  των  δεδομένων  και  η 

επαναχρησιμοποίησή τους σε κάποια πεδία, ωστόσο, είναι ένα αρκετά σημαντικό και 

δύσκολο θέμα προς επίλυση. Σε έρευνα των Birnholtz και Bietz (2003), τα δεδομένα 

παίζουν δύο γενικούς ρόλους στην επιστημονική κοινότητα: αποτελούν αποδεικτικά 

στοιχεία  που  υποστηρίζουν  την  επιστημονική  έρευνα  και  συμβάλλουν  κοινωνικά 

στην εγκαθίδρυση  και  διατήρηση της  πρακτικής  της  κοινωνίας.  Η κατανόηση σε 

βάθος  αυτών  των  ρόλων  συμβάλλει  στο  σχεδιασμό  πιο  αποτελεσματικών 

συστημάτων διασποράς των δεδομένων. Η διασπορά μπορεί να επιτευχθεί μέσω της 

υποστήριξης  της  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης  σχετικά  με  τα  δεδομένα και  με  την 

υποστήριξη των κοινωνικών τους ρόλων (Birnholtz, Bietz, 2003, McRae, 1996β).

Τα  προβλήματα  συμπεριφοράς  εξαρτώνται  από  το  πλαίσιο  στο  οποίο 

εμφανίζονται.  Από  την  εμπειρία  μας  και  μια  πληθώρα  ερευνητικών  δεδομένων 

γίνεται  σαφές  ότι  μία  ποικιλία  οικολογικών,  προσωπικών  και  φυσιολογικών 

παραγόντων  σχετίζονται  με  τα  προβλήματα συμπεριφοράς  (Dunlap,  Kern-Dunlap, 

Clarke &  Robbins, 1991). Σημαντικό στην παρούσα έρευνα είναι το γεγονός ότι ο 

μαθητής  δεν  άλλαξε  περιβάλλον  και  δε μεταβλήθηκε  το καθημερινό  σχολικό  του 

πρόγραμμα.  Για  τα  παιδιά  με  προβλήματα  συμπεριφοράς,  κρίνεται  αναγκαία  η 

ύπαρξη  ενός  υποστηρικτικού  περιβάλλοντος,  εμπλουτισμένου  με  ερεθίσματα,  το 

οποίο θα παρέχει εμπειρίες, αλλά και τη δυνατότητα να αξιοποιούνται αυτές με τον 

καλύτερο τρόπο (Tucker, 1997).

Σημαντικό κομμάτι της παρέμβασης ήταν η θετική ενίσχυση του μαθητή με τη 

μουσική. Η μουσική δηλαδή αποτέλεσε ένα επιπλέον κίνητρο μάθησης και μείωσης 

των ανεπιθύμητων συμπεριφορών και όχι αποκλειστικά το μέσο για τη μείωση των 

ανεπιθύμητων συμπεριφορών του παιδιού. Επιβεβαιώθηκε από τα αποτελέσματα η 

αρχική μας υπόθεση, ότι η μουσική επιδρά θετικά στον ψυχισμό και- κατ’ επέκταση- 

στη συμπεριφορά του παιδιού στην τάξη. Γενικά, διαπιστώνεται ότι αυξάνοντας την 

κοινωνική  αλληλεπίδραση  και  επικοινωνία  με  την  παροχή  των  κατάλληλων 
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αισθητηριακών ερεθισμάτων (ακουστικών, απτικών κλπ.) σε κάποιο άτομο μειώνεται 

η προβληματική του συμπεριφορά (Καρτασίδου, 2006α).

Η ηλικιακή ομάδα, στην οποία ανήκει ο μαθητής της έρευνας, είναι ακόμα ένα 

σημείο στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Αποτελεί τη μετάβαση 

από την παιδική ηλικία στο προεφηβικό στάδιο ανάπτυξης.  Ο εγωκεντρισμός  που 

διακατέχει  τα  παιδιά  αυτής  της  ηλικίας  και  η  προσκόλληση  στον  κόσμο  των 

συγκεκριμένων πραγμάτων, κάνουν δύσκολο το χειρισμό αφηρημένων εννοιών και 

αρχών. Το παιδί αποκτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες για να αντιμετωπίζει και να 

ξεπερνά τις διάφορες προκλήσεις με συστηματική προσπάθεια. Αν σε αυτές του τις 

προσπάθειες ενθαρρυνθεί από τους άλλους, θα αναπτύξει συναισθήματα φιλοπονίας 

και εργατικότητας (Hayes, 1998)

Στη  θετική  πορεία  της  συμπεριφοράς  του  παιδιού  επηρέασαν  και  άλλοι 

παράγοντες, όπως η εξοικείωση με το χώρο της τάξης, με την Ειδική Παιδαγωγό του 

(Kern,  Gallagher,  Starosta,  Hickman,  George,  2006),  με  τη  διαδικασία  του 

προγράμματος παρέμβασης, αλλά και με την παράλληλη ωρίμανσή του με το πέρας 

της  σχολικής  χρονιάς  (Goleman,  1998).  Ο μαθητής  φοίτησε για  πρώτη φορά στο 

Τμήμα Ένταξης τη χρονιά που έγινε το πρόγραμμα παρέμβασης. Ο χώρος, η Ειδική 

Παιδαγωγός  του  και  ο  τρόπος  διδασκαλίας  στο  Τμήμα  Ένταξης  ήταν  καινούρια 

δεδομένα  για  εκείνον,  στα  οποία  προσαρμόστηκε  κατά  τη  διάρκεια  της  χρονιάς. 

Ιδιαίτερα  ο  χώρος  της  τάξης  του  Τμήματος  Ένταξης  αποτελούσε  ένα  είδος 

«καταφύγιου», στο οποίο κατέφευγε όταν δεν μπορούσε να ηρεμήσει, ενώ η Ειδική 

Παιδαγωγός αποτελούσε το πρόσωπο- σημείο αναφοράς για εκείνον στο σχολείο.

Οι εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας, που κατά καιρό χρησιμοποιήθηκαν στο 

Τμήμα Ένταξης,  όπως ομάδες λογοτεχνίας  (ανάγνωση, συγγραφή και παρουσίαση 

παραμυθιού),  οι  βιωματικές  ασκήσεις  σωματογνωσίας  και  η  διδασκαλία  τεχνικών 

χαλάρωσης  (με  τη  χρήση  στρωμάτων  στην  αίθουσα  και  χαμηλό  φωτισμό),  είχαν 

επίσης θετική επίδραση στη συμπεριφορά του μαθητή. 

Παράλληλα, με συζητήσεις με το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και 

συμβουλευτική, άλλαξε το γενικά επιφυλακτικό κλίμα απέναντι στο μαθητή, άροντας 

τα  κοινωνικά  στερεότυπα  εις  βάρος  του  μαθητή,  γεγονός  που  έγινε  φανερό  στην 

αντιμετώπισή τους και στην αντίστοιχη αντίδραση από μέρους του παιδιού. Σε αυτό 

το  σημείο  να  αναφερθεί  ότι  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  η  εναλλαγή  των 

εκπαιδευτικών που ασχολούνται ή θα ασχοληθούν με το παιδί ή πιο γενικά με παιδιά 

με προβλήματα συμπεριφοράς, καθώς διαταράσσεται η σταθερότητα που αυτά έχουν 
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ανάγκη.  Επίσης,  η  ενημέρωση,  η  συμβουλευτική  και  η  εκπαίδευση  των 

εκπαιδευτικών  στο  κομμάτι  της  κατάλληλης  διαχείρισης  των  προβλημάτων 

συμπεριφοράς  κρίνεται  ιδιαίτερα  χρήσιμη  (Kern,  Gallagher,  Starosta,  Hickman, 

George, 2006).

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ τους και με τους γονείς (Μπουσκάλια, 

1993),  η  σύνδεση  της  μαθησιακής  διαδικασίας  με  καταστάσεις  της  πραγματικής 

ζωής, η χρήση ειδικών στρατηγικών- τεχνικών διδασκαλίας (νύξη, ενίσχυση κλπ.) και 

κυρίως,  η  εμφύσηση  εσωτερικών  κινήτρων  στους  μαθητές  με  προβλήματα 

συμπεριφοράς  (Hagopian,  et al.,  2000),  μπορούν  να  οδηγήσουν  στη  μείωση  των 

προβλημάτων συμπεριφοράς, αλλά ακόμα και στην πρόληψή τους (Carr, et al. 2002, 

Miller, 2002). 

Συνοπτικά,  οι  παράγοντες  οι  οποίοι  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  για  την 

περίπτωση παιδιού με πρόβλημα συμπεριφοράς, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ/ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ
Πλαίσιο- περιβάλλον Εμπλουτισμός, σταθερότητα, ασφάλεια
Εσωτερικά κίνητρα Θετική ενίσχυση

Εγωκεντρισμός, προσπάθεια χειρισμού 

προκλήσεων

Ενθάρρυνση, εκπαίδευση

Ηρεμία, ασφάλεια Χώρος ηρεμίας, ύπαρξη προσώπου ως 

σημείο αναφοράς για το παιδί
Εναλλακτικές μέθοδοι διδασκαλίας Κατάρτιση οργανωμένου προγράμματος 

εμπλουτισμένων δραστηριοτήτων, με 

έμφαση στη συμμετοχή όλων
Άρση των κοινωνικών στερεοτύπων Συζήτηση, συμβουλευτική και 

εκπαίδευση του εμπλεκόμενου 

προσωπικού και της κοινότητας
Πρόληψη των προβλημάτων 

συμπεριφοράς

-Συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ 

τους και με τους γονείς

-Σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με 

την πραγματική ζωή

-Χρήση στρατηγικών- τεχνικών 

διδασκαλίας (π.χ. νύξη, ενίσχυση)

-Εμφύσηση εσωτερικών κινήτρων
Η γενική αποτίμηση του προγράμματος παρέμβασης κρίνεται ικανοποιητική και 

τα θετικά αποτελέσματα μας επιτρέπουν να γενικεύσουμε τα συμπεράσματά μας στις 

περιπτώσεις  παιδιών με  προβλήματα συμπεριφοράς και  ειδικότερα,  επιθετικότητα. 
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Θα πρέπει όμως να ληφθούν υπόψη κάποια σημεία που αποτέλεσαν ανασταλτικούς 

παράγοντες στην παρούσα έρευνα.

Παρά  τις  προσπάθειες  για  εξάλειψη  των  εξωτερικών  παραγόντων  που  θα 

μπορούσαν να επηρεάσουν το μαθητή, η επίδραση της κάμερας και μίας επιπλέον 

εκπαιδευτικού στην τάξη υπήρξε  ως  ένα βαθμό σημαντική  για την αλλοίωση της 

συμπεριφοράς του τον αρχικό καιρό. Με την εξοικείωσή του με την κάμερα και με τις 

συνθήκες μαθήματος, αφέθηκε να δράσει ελεύθερα.

Είναι σημαντικό τέτοια προγράμματα παρέμβασης να γίνονται με διαχρονικό 

χαρακτήρα, ώστε να διαπιστώνεται η πορεία του παιδιού ή των παιδιών, κάτω από 

ορισμένες  συνθήκες.  Χρειάζεται,  δηλαδή,  περισσότερος  χρόνος  συμμετοχής  του 

παιδιού σε ένα πρόγραμμα, παράλληλα με τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων 

ατόμων και φορέων που σχετίζονται μαζί του και που θα συμμετέχουν.

Τέλος,  αποτελεσματικές  για  το  μακροχρόνιο  χειρισμό  της  συμπεριφοράς 

κρίνονται οι πολλαπλές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα σε παιδιά με ιστορικό προβλημάτων 

συμπεριφοράς,  που  επιδεικνύουν  επιπλέον  και  σύνθετες  δυσκολίες  ή  αναπηρίες 

(Dunlap,  Kern-Dunlap,  Clarke &  Robbins,  1991,  Bos,  &  Vaughn,  2002).  Τα 

αποτελέσματα της έρευνας δίνουν νύξεις για τη μελλοντική ανάπτυξη, εφαρμογή και 

αξιολόγηση παρεμβάσεων σε μαθητές με προβλήματα συμπεριφοράς και αποτελούν 

πρόκληση για την περαιτέρω διερεύνηση αυτού του τομέα.
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ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΦΥΛΛΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 
(Αρχική αξιολόγηση- Αξιολόγηση παρέμβασης- Τελική αξιολόγηση)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: __/__/2007 Δε Τρ Τε Πε Πα

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ: Από................…….........ως….................................
ΟΝΟΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗ ΦΟΡΜΑ………………………………………….

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ………………………………………………………………………………….

Συχνότητα Ένταση

1. Έκανε χειρονομίες/ Έβρισε 1   2   3   4 1   2   3   4
2. Ζητούσε να βγει από την τάξη, π.χ. για 

να πάει τουαλέτα, για νερό κλπ.

1   2   3   4 1   2   3   4

3. Ενόχλησε  σωματικά  ή  χτύπησε 

συμμαθητή/ συμμαθήτριά του

1   2   3   4 1   2   3   4

4. Διέκοπτε τους άλλους όταν μιλούσαν 1   2   3   4 1   2   3   4
5. Ήταν  γενικά  ανυπόμονος  κατά  τη 

διάρκεια  της  παρατήρησης  (έδειχνε  να 

μην μπορεί να κάτσει στην καρέκλα του, 

στριφογύριζε διαρκώς κλπ.)

1   2   3   4 1   2   3   4

6. Σε  κλίμακα  από  1  (ήρεμος)  ως  4  (σε 

απόλυτη  ένταση),  τι  θα  έβαζες  για  την 

κατάσταση του παιδιού σήμερα;

1        2        3        4

7. Με  μία  λέξη  πώς  θα  χαρακτήριζες  τη 

συμπεριφορά του σήμερα;

Γενικές παρατηρήσεις:

Ερμηνείες εκτίμησης:

Συχνότητα: 1   2   3   4                                                     Πόσες φορές παρατηρήθηκε η συμπεριφορά 

τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο

Ένταση: 1   2   3   4                                                      Εκτίμηση για την ένταση στην ανιούσα 

κλίμακα της συμπεριφοράς
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Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της συμπεριφοράς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:_____/_____/______
ΟΝΟΜΑ ΑΤΟΜΟΥ ΠΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΗ ΦΟΡΜΑ………………………………………..

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ……………………………………………………………………………….

ΟΔΗΓΙΕΣ: Δίπλα από κάθε δήλωση, σημειώστε το βαθμό του προβλήματος με ένα 

. Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις δηλώσεις. Αξιολογήστε τη συμπεριφορά 

του παιδιού στις ακόλουθες μέρες:

_____________________________________________________________________
Π

Ο
Τ

Ε

Μ
Ε

ΡΙΚ
Ε

Σ 

Φ
Ο

ΡΕ
Σ

ΣΥ
Χ

Ν
Α

Π
Ο

Λ
Υ

 

ΣΥ
Χ

Ν
Α

1. Δυσκολεύεται να συγκεντρώνει την 

προσοχή του/ της
2. Δεν φαίνεται να ακούει με προσοχή
3. Δυσκολεύεται να ακολουθεί οδηγίες. Δεν 

ολοκληρώνει εργασίες
4. Δυσκολεύεται να οργανώνεται
5. Αποφεύγει να κάνει εργασίες που 

απαιτούν πνευματική προσπάθεια
6. Χάνει πράγματα
7. Αποσπάται εύκολα
8. Ξεχνάει συχνά
9. Κινεί νευρικά χέρια και πόδια. 

Στριφογυρίζει στην καρέκλα
10. Δυσκολεύεται να κάθεται στη θέση του/ 

της
11. Τρέχει γύρω-γύρω ή σκαρφαλώνει σε 

πράγματα
12. Μιλάει ακατάσχετα
13. Εκτοξεύει απαντήσεις σε ερωτήσεις
14. Δυσκολεύεται να περιμένει τη σειρά του
15. Διακόπτει τους άλλους ή ανακατεύεται 

στις δραστηριότητες των άλλων
16. Χάνει την ψυχραιμία του 
17. Διαφωνεί με τους ενηλίκους
18. Αντιδράει ή αρνείται  αυτό που του/ της 

λένε να κάνει
19. Κάνει διάφορα πράγματα ώστε 
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εσκεμμένα να ενοχλεί τους άλλους
20. Κατηγορεί τους άλλους για τη δική 

του/της ανάρμοστη συμπεριφορά ή τα λάθη 
21. Είναι ευερέθιστος ή ενοχλείται εύκολα 

από τους άλλους
22. Είναι θυμωμένος/η και μνησίκακος/η
23. Ξεσπάει το θυμό του/της σε άλλους. 

Προσπαθεί να εκδικείται
24. Αρπάζει πράγματα από άλλα παιδιά
25. Πετάει πράγματα σε άλλα παιδιά
26. Διαλύει ή καταστρέφει πράγματα
27. Ρίχνει βρώμικα βλέμματα ή κάνει 

απειλητικές χειρονομίες σε άλλα παιδιά
28. Καταριέται ή πειράζει άλλα παιδιά με 

σκοπό τη διαμάχη
29. Καταστρέφει την περιουσία άλλων 

παιδιών
30. Χτυπάει, σπρώχνει ή βάζει τρικλοποδιά 

σε άλλα παιδιά
31. Απειλεί να τραυματίσει άλλα παιδιά
32. Εμπλέκεται σε σωματικές διαμάχες με 

άλλα παιδιά
33. Ενοχλεί άλλα παιδιά για να τα 

προκαλέσει
34. Ευερέθιστος/η
35. Αφηρημένος/η, ανέκφραστο βλέμμα
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ENΔEIKTIKEΣ ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ΚΛΑΣΙΚΗ - ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

Addinsell- Βαρσοβικά κονσέρτα

Beethoven- Pathetigue

Berlioz

Chopin Frederic (Piano concert No. 1 & 2)

Eno Brian- Music for airports (1998)

Handel- Η μουσική των νερών

Handel- Feuermusik

Magic Recordings- Proprius/Prophone (2000)

Magic Recordings- Reference Classics (2003)

Mussorgsky,  Ravel/Minnesota  Orchestra  Eiji  Oue- Pictures  at  an  exhibition 

(2007)

McKennitt Loreena (best of) (1998)

McKennitt Loreena- An ancient muse (2006)

Mozart- Keavierkonzert

Offenbach- Ein sommernachtstraum

Prokofiev- Το καρναβάλι των ζώων & Ο Πέτρος και ο λύκος (2000)

Ρεμπούτσικα Ευανθία- Πολίτικη κουζίνα (2003)

Saint-Saens, Bizet, Ravel by Vienna Festival Orchestra (1998)

Sarah Brightman (the very best 1990-2000) (2001)

Shubert- Unvollendete

Shumann

Tchaykovsky Peter I.- Nutcracker by Vienna Festival Orchestra (1996)

The Prefabricated Quartet- “Side the Sail” (2007)

Tiersen Yann - Le phare (1998)

Tiersen Yann - Amelie (2001)

Vivaldi- Οι τέσσερις εποχές

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ- ΕΝΤΟΝΟΙ ΡΥΘΜΟΙ

Celtic Graces: The best of Ireland (1995)

Chapman Tracy- Collection (2001)
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Emir Kusturica & No Smoking Orchestra- Unza unza time (1999)

Kočani Orkestar ft. Naat Veliov- L’orient est rouge (1997)

Κυπουργός Νίκος- Τα μυστικά του κήπου (2001)

Κυπουργός Ν., Μαραγκόπουλος Δ., Πλάτωνος Λ.- Εδώ Λιλιπούπολη (1981)

Μαρκόπουλος Γ.- Ντενεκεδούπολη (1980)

Motorhead- Kiss of death (2006)

Nigel Kennedy & The Kroke Band- East meets East (2002)

Oi Polloi- I defense of our earth (2004)

Pearl Jam- No Code (1996)

Putumayo Kids- African Playground sounds (2003)

Tori Amos- Scarlet’s walk (2002)

Tool- 10000 days (2006)
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