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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 
       

      «Η µουσική εξυψώνει το ανθρώπινο πνεύµα. Αυξάνει και εντείνει την 

ποιότητα ζωής. Μεταµορφώνει τις ανθρώπινες εµπειρίες. Χαρίζει σε κάθε 

άτοµο µία ξεχωριστή πηγή χαράς, που καθένας µπορεί να χρησιµοποιεί σε 

όλη τη ζωή του. Έχει, πάντα, παίξει ένα τεράστιο ρόλο στην κοινωνία και 

αναµφισβήτητα καλείται να παίξει στο απώτερο µέλλον. Αυτό που πρέπει να 

αναρωτιέται κανείς είναι αν θέλουµε να την κάνουµε προσιτή σε όλους ώστε να 

µπορούν να την εκτιµούν και να την απολαµβάνουν» (Θανάσης Παπαζάρης). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΜΟΥΣΙΚΗ  
 

      «όταν η ψυχή χάσει την αρµονία της, η µελωδία και ο ρυθµός βοηθούν να 

επανέλθει στην τάξη κα στην αρµονία» (Πλάτωνας) 

 

1.1: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ  
      Σύµφωνα µε το λεξικό του Γ. Μπαµπινιώτη η µουσική ερµηνεύεται ως: 

1. σύνολο ήχων οργανωµένων έτσι ώστε να διαθέτουν ρυθµό και 

µελωδία και αποτελούν ευχάριστο άκουσµα για το ανθρώπινο αυτί 

2. (συνειδ.) συγκεκριµένη κατηγορία µουσικών έργων (ως προς τα 

χαρακτηριστικά, την προέλευση ή την εποχή τους 

3. (ειδικότ.) η µουσική σύνθεση που προορίζεται για τη µελοποίηση 

στίχων ή την επένδυση έργου κινηµατογραφικού, θεατρικού κτλ. 

4. µελωδική αίσθηση, ρυθµικότητα που διακρίνει συγκεκριµένο 

άκουσµα 

5. (µτφ) το ευχάριστο άκουσµα 

6. το ειδικό µάθηµα για την τέχνη των ήχων 

η γραπτή σηµειογραφία των µουσικών συνθέσεων (νότες, πεντάγραµµο 

κτλ). 

      Γενικότερα, ο ορισµός που έχει προταθεί για τη Μουσική από τους 

εθνοµουσικολόγους και τους κοινωνιολόγους της µουσικής είναι: "ήχος 

οργανωµένος µε ανθρώπινο τρόπο". Η ∆υτική Μουσική ορίζεται συχνά ως η 

Τέχνη και η Επιστήµη που ασχολείται µε τους ήχους. Στην αρχαιότητα ο όρος 

µουσική περιλάµβανε, αρχικά όλες τις τέχνες. Ο διαχωρισµός αυτός της 

Θεωρίας και της Πράξης καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα από τους αρχαίους Έλληνες, 

οι οποίοι µε τον όρο Μουσική εννοούσαν αρχικά την Ποίηση, το Μέλος και τον 

Χορό, ως αδιάσπαστη ενότητα τεχνών που καλλιεργήθηκε ιδιαίτερα στο 

Θέατρο, ενώ την θεωρία της Μουσικής την εξέφραζε ο κλάδος της Αρµονικής. 

Ο διαχωρισµός αυτός υιοθετήθηκε και καλλιεργήθηκε από τoν 

δυτικοευρωπαϊκό πολιτισµό και έτσι σήµερα µπορούµε να πούµε ότι η 

µουσική ως Τέχνη, έρχεται να καλύψει την ανάγκη του ανθρώπου να 
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εκφράσει, µε τους ήχους, τις σκέψεις, τα συναισθήµατα και τις ψυχικές του 

καταστάσεις. (Michels, 1977) 

      Ένας ακόµη ορισµός για τη µουσική, είναι αυτός από το λεξιλόγιο του 

Webster (1981), ο οποίος ορίζει τη µουσική ως: «την επιστήµη ή την τέχνη 

που ενσωµατώνει ευχάριστους, εκφραστικούς ή έξυπνους συνδυασµούς 

τόνων από την φωνή ή τα µουσικά όργανα σε µία σύνθεση που έχει 

καθορισµένη δοµή και συνέχεια». 

       Η µουσική είναι η γλώσσα της ψυχής. Γι’ αυτό και στον κόσµο της 

µουσικής η επικοινωνία γίνεται ευκολότερη αλλά και πιο αληθινή. Επιπλέον, η 

µουσική έχει µια βαθιά αποκαλυπτική δύναµη. Πάλλει τις ευαίσθητες χορδές 

της ψυχής και φανερώνει την ένθεα φύση της (Ευαγγέλου, 2003). 

       Κατά την άποψη του Ρηγόπουλου (2005), µουσική είναι κάθε τι που 

ακούµε ως µουσική. Μουσική θα µπορούσε να είναι ένας πολύ απλός ήχος ή 

ακόµα και µία ολόκληρη συµφωνία ή ακόµα και το βούισµα µίας µύγας. Θα 

µπορούσε επίσης να είναι ένας και µόνο αποχαιρετισµός ή οτιδήποτε άλλο το 

οποίο θα µπορούσε να αισθανθεί κανείς ότι είναι µουσική. Η µουσική είναι µία 

ιδιόµορφη «ουσία» η οποία βρίσκεται µέσα σε όλους τους ανθρώπους και 

διεγείρει τα συναισθήµατά τους µε ένα τρόπο ξεχωριστό αλλά και µοναδικό. 

Μουσική µπορούν να ακούσουν ακόµα και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την 

ακοή τους, για το λόγο ότι η µουσική είναι συνυφασµένη µε τη σκέψη µας και 

µπορούµε να την ακούσουµε αλλά και να τη νιώσουµε ακόµα και όταν δεν 

υφίσταται σε πραγµατική µορφή. 

      Η µουσική είναι η τέχνη των ήχων. Ο ήχος είναι ένα µέσο που 

χρησιµοποιεί ο άνθρωπος για να εκφράσει τον εσωτερικό του κόσµο (Σέργη, 

2004) 

      Ως Επιστήµη, εξετάζει την προέλευση, την παραγωγή, τη διάταξη, το 

ύψος, τη διάρκεια, την ένταση και τη χροιά των ήχων, καθώς και τη µεταξύ 

τους σύνδεση. Σε αυτόν τον τοµέα αναπτύχθηκαν η Μορφολογία, η 

Μουσικολογία, η Εθνοµουσικολογία, η Ιστορία της Μουσικής και η Ακουστική 

ως ξεχωριστές επιστήµες. (Michels, 1977) 
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      Τέλος, σηµαντικό θα ήταν να αναφερθεί ότι, ο όρος Μουσική έχει 

προέλευση αρχαιοελληνική και παράγεται από τη λέξη Μούσα. Οι Μούσες 

ήταν οι θεότητες των τεχνών. Γι’ αυτό η µουσική ως δώρο των Μουσών 

προϋποθέτει την ενότητα των τοµέων της καλλιτεχνικής δραστηριότητας και 

όπως προανέφερα, στην αρχαιότητα η µουσική περιλάµβανε όλες τις τέχνες. 

Oι Μούσες: 

1. ΚΑΛΛΙΟΠΗ: η µούσα του ηρωικού – επικού και ελεγειακού ποιητικού 

λόγου 

2. ΚΛΕΙΩ: η µούσα επίσης του ηρωικού έπους, της ρητορικής και του 

γραπτού λόγου  

3. ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ: η µούσα της τραγωδία 

4. ΘΑΛΕΙΑ: η µούσα της κωµωδίας 

5. ΤΕΡΨΙΧΟΡΗ: η µούσα της λύρας, του χορού και του χορωδιακού 

τραγουδιού 

6. ΕΥΤΕΡΠΗ: η µούσα της φλογέρας και του τραγουδιού 

7. ΕΡΑΤΩ: η µούσα του χορού και του τραγουδιού αλλά ιδιαιτέρως της 

ερωτικής µουσικής 

8. ΠΟΛΥΜΝΙΑ: η µούσα του χορού και της παντοµίµας 

9. ΟΥΡΑΝΙΑ: η µούσα της αστρονοµίας και των φυσικών επιστηµών 

(Καρτασίδου, 2004) 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

       Οι απαρχές της µουσικής είναι άγνωστες. Σύµφωνα µε τους µύθους των 

λαών η µουσική έχει θεϊκή προέλευση. Πράγµατι η µουσική ανήκει από την 

πρώιµη περίοδο στο χώρο της λατρείας. Η µουσική είναι τόσο παλιά όσο και 

η γλώσσα. Ουσιαστικά εξελίχθηκε παράλληλα µε τον άνθρωπο. Όµως, ο 

έναρθρος λόγος, ποτέ δεν µπόρεσε να αποδώσει όλες τις αποχρώσεις των 

υποκειµενικών, προσωπικών, ανθρώπινων σκέψεων και συναισθηµάτων. Γι' 

αυτό και ο άνθρωπος ανέπτυξε ένα άλλο ηχητικό µέσο για να εκδηλώνεται και 

να εκφράζεται: τον Μουσικό Λόγο. Όπως η γλώσσα χρησιµεύει για την 

έκφραση των παραστάσεων, των εννοιών, για την ονοµασία των πραγµάτων, 

έτσι, και η µουσική, αποδεικνύεται µία απαραίτητη ανάγκη τής ζωής, 
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διερµηνεύοντας την ανθρώπινη ύπαρξη σε όλες τις εκφάνσεις της (Michels, 

1977). 

      Η Πολυχρονιαδου-Πρίνου (2004), επίσης, επισηµαίνει πως η έννοια της 

µουσικής υπάρχει από πολύ παλιά, τόσο παλιά όσο και η δηµιουργία του 

κόσµου, και αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι ο ρυθµός, ο οποίος είναι ένα πολύ 

σηµαντικό στοιχείο, γεννήθηκε µε την πρώτη πνοή ζωής. Επιπλέον, ολόκληρο 

το σύµπαν κινείται σε µία αµέτρητη ποικιλία ρυθµών, όπως είναι οι αστρικοί 

ρυθµοί, οι εποχιακοί ρυθµοί, το ηµερονύκτιο και άλλα. Επίσης, ο ανθρώπινος 

οργανισµός, ο οποίος αποτελεί µέρος του σύµπαντος λειτουργεί και αυτός 

πάνω σε µία ατελείωτη ποικιλία ρυθµών, όπως είναι οι βιολογικοί ρυθµοί, 

οργανικοί ρυθµοί, οι κυτταρικοί ρυθµοί και άλλοι. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι το έµβρυο, από τον καιρό που βρίσκεται στην κοιλιά της µητέρας 

του, µέσα από τους αρτηριακούς παλµούς του µητρικού κυκλοφοριακού 

συστήµατος, αισθάνεται τους ρυθµούς της καρδιάς της αλλά και την αναπνοή 

της. Αλλά και µετά τη γέννηση του, το παιδί έχει ως βασικό σηµατοδότη τη 

φωνή της µητέρας του, που είναι πηγή  προγλωσσικών σηµάτων 

επικοινωνίας. 

       Στην αναζήτηση των απαρχών της µουσικής πρέπει να συσχετιστούν και 

άλλα ηχητικά φαινόµενα  πέρα από αυτά που καθορίζουν τον όρο µουσική. Η 

δυτική θεώρηση της µουσικής προέρχεται από την ελληνική αρχαιότητα και 

τους υψηλούς πολιτισµούς της Εγγύς και Άπω Ανατολής.  

      Στη γνώση της µουσικής και της µουσικής αντίληψης των πρώτων 

περιόδων της ανθρωπότητας µπορεί να συµβάλει και η εθνοµουσικολογία 

µέσω της σπουδής της µουσικής των «πρωτόγονων»  πολιτισµών. Εξάλλου 

από το τέλος του 18ου αι. έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, όπως 

σηµειώνει ο Michels, (1977)  για τη γένεση της µουσικής, που την αποδίδουν 

στη γλώσσα (Herder), τις κραυγές των ζώων και ιδιαίτερα στη µίµηση της 

φωνής των πουλιών (∆αρβίνος), τη χωρίς λόγια µετάδοση µηνυµάτων 

(Stumpf), την εξωτερίκευση των συναισθηµάτων (Spencer).  
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1.2: ΟΙ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

       Από όλες τις καλές τέχνες, η µουσική µαζί µε το δράµα, 

χρησιµοποιήθηκαν συστηµατικά και διαχρονικά ως θεραπευτικό µέσο. Οι 

θεραπευτικές της ιδιότητες γνώρισαν αναγνώριση από φιλοσοφικής και 

επιστηµονικής πλευράς. Η έννοια της µουσικής θεραπείας είναι τόσο παλιά  

όσο και η ιστορία της µουσικής. Οι ρίζες της βρίσκονται τόσο στην αρχαία 

ελληνική παράδοση, όσο και σε παραδόσεις άλλων λαών της ευρύτερης 

Ανατολής.  

      Σε οµιλία της, η Παπαδοπούλου (2003) αναφέρει ότι για τους αρχαίαους 

έλληνες η µουσική είχε πρωταρχική σηµασία. Μέχρι τον 4ο αι. π.Χ.  

τουλάχιστον, οι αρχαίοι έλληνες εννοούσαν ότι η µουσική δήλωνε την τέχνη 

των Μουσών αλλά αποτελούσε και ένα αδιάσπαστο σύνολο λόγου, ήχου και 

κίνησης. Στα αρχαία κείµενά τους, ιδιαίτερα ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης, 

αναφέρονται θεωρητικά στο θέµα της ψυχοσωµατικής επίδρασης της 

µουσικής, και αναφέρεται πολύ συχνά « η της µουσικής δύναµις». Όπως 

υποστηρίζει ο ∆άµωνας, µεγάλος θεωρητικός της µουσικής, όλη αυτή η 

δύναµη οφείλεται στο γεγονός ότι η µουσική αντιπροσώπευε τις κινήσεις της 

ψυχής του ανθρώπου, εξυψώνει το ανθρώπινο πνεύµα, επενεργεί στο ήθος 

και λειτουργεί θεραπευτικά. 

       Η επέκταση της χρήσης της µουσικής στον θεραπευτικό χώρο δεν είναι 

ένα τυχαίο γεγονός, διότι όντως η µουσική επιδρά στη φυσιολογία και στη 

ψυχοσύνθεση του ανθρώπου (Καραφά, 2005). H µουσική που, ο κάθε 

άνθρωπος θεωρεί ότι είναι κατάλληλη για αυτόν, µπορεί να τον οδηγήσει στο 

πρώτο στάδιο της χαλάρωσης. Του προκαλεί συναισθήµατα ευφορίας και 

αποκτά µε αυτό τον τρόπο άλλη διάθεση και είναι πιο δεκτικός σε εξωτερικούς 

ερεθισµούς. Σε αυτό το σηµείο η µουσική σταµατά να είναι ένα είδος 

χαλάρωσης και αρχίζει να λειτουργεί µε ένα θεραπευτικό τρόπο 

(Πολυχρονιάδου-Πρίνου, 2004). 

       Η προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στο χώρο της µουσικοθεραπείας 

θεωρείται µοναδική, γιατί µόνο αυτοί από όλους τους αρχαίους λαούς 

χρησιµοποίησαν εκτεταµένα τη µουσική ως θεραπεία ψυχικών και σωµατικών 
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νοσηµάτων βασισµένοι στην κλινική παρατήρηση. Σύµφωνα µε τον 

Πυθαγόρα, η µουσική και η ανθρώπινη ψυχή διέπονται από τις αρµονικές 

αρχές, όπου η αρµονία είναι η ισορροπία µεταξύ δύο αντίποδων στους 

οποίους στηρίζεται το ανθρώπινο γίγνεσθαι. Αν η ισορροπία των αντιθέσεων 

στην ψυχική διαταραχθεί, προκύπτουν ψυχικές ασθένειες. Η µουσική κατά τον 

Πυθαγόρα, έχει τη δύναµη να επαναφέρει την αρµονία στην αναστατωµένη 

ψυχή (Πολυχρονιάδου-Πρίνου, 1989). 

      Ο Απόλλωνας ήταν θεός της µουσικής και της ιατρικής στους αρχαίους 

Έλληνες. Οι Έλληνες φιλόσοφοι πίστευαν ότι η µουσική µπορεί να αλλάξει τη 

διάθεση των ακροατών. Υποστήριζαν, επίσης, ότι µπορεί να ηρεµήσει τον 

άνθρωπο να τον µαγέψει και να του προσφέρει χαρά και γαλήνη. Όχι µόνο 

από την αρχαία ελληνική παράδοση, αλλά και από παραδόσεις άλλων 

σπουδαίων λαών της ευρύτερης ανατολής, εµφανίζεται η θεραπευτική δράση 

της µουσικής (Καρτασίδου, 2004). 

      Εκτός από την αρχαιότητα, συναντάµε πολλές αναφορές για 

µουσικοθεραπεία, κατά το πέρασµα των χρόνων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα 

ένας Ιταλός φυσιοδίφης, ο Ζαν Μπατίστ ντε λα Πόρτα (16ο αι.), αναφέρει πως 

µουσικά όργανα κατασκευασµένα από ξύλο θεραπευτικών φυτών, παράγουν 

ήχους που έχουν τις ίδιες θεραπευτικές ιδιότητες µε τα φυτά από τα οποία 

έχουν φτιαχτεί. 

      Επίσης, κατά την περίοδο της Αναγέννησης, διάφοροι θεωρητικοί όπως ο 

Κέπλερ, Παράκελσος, Φιντσίνο και άλλοι που επηρεάστηκαν από το ρεύµα 

των ουµανιστών, θέτουν σταδιακά εκ νέου τα θεµέλια για τη σύγχρονη 

µουσικοθεραπεία. Παρ όλα αυτά η πραγµατική επανεµφάνιση της 

µουσικοθεραπείας στο σύγχρονο πολιτισµό γίνεται τον 20ο αι. Το 1950 

δηµιουργήθηκε η Αµερικάνικη Εταιρεία Μουσικοθεραπείας (America Music 

Therapy Association, AMTA), η οποία άρχισε τη µελέτη για τη κλινική 

εφαρµογή της µουσικοθεραπείας. 

      Ο µουσικός ήχος δε λειτουργεί ως «µεσάζων» στον κόσµο των 

αντικειµένων. Το χαρακτηριστικό της ιδιοµορφίας της µουσικής οδηγεί στην 

αποδοχή της άποψης, ότι, η µουσική µπορεί να δηµιουργήσει µία ευχάριστη 
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ατµόσφαιρα καθώς η µουσική εµπειρία ενισχύει την αισθητική πλευρά του 

ανθρώπου. Συγχρόνως δίνει δυνατότητα, µέσω του µουσικού δρώµενου για 

προσωπικές εµπειρίες. Τέλος µόνο η µουσική δε σχετίζεται µε τα αντικείµενα. 

Είναι συγκεκριµένη και αποτελεί βίωµα. Βάσει αυτού, τονίζεται, ακόµη 

περισσότερο ο µορφωτικός χαρακτήρας της µουσικής, καθώς εδώ η µουσική 

δεν περιορίζεται µόνο στη σχέση της µε το λόγο αλλά και µε κάθε κινητική 

δοµή και χρονική τοπική υπόσταση της µουσικής (Αντωνακάκης-Χιωτάκη, 

2007). 

      Ιστορικά, όλοι οι πολιτισµοί αναγνωρίζουν τη δύναµη της µουσικής στην 

ανθρώπινη ψυχή, και κάποιοι από αυτούς χρησιµοποιούν συγκεκριµένα 

στοιχεία της µε σκοπό τη θεραπεία. 

 

Κάποια παραδείγµατα 

- Αρχαία Ελλάδα : η χρήση της µουσικής στα Ασκληπιεία («ωδείον») 

     Πλάτων, «Πολιτεία», διάλογος Σωκράτης και Γλαύκωνα, η επίδραση 

της αρµονίας στον πολίτη – λόγος για την επίδραση των µουσικών 

τρόπων στο «ήθος» του πολίτη 

      Οι Πυθαγόρειοι και η αρµονία των σφαιρών 

-    Βίβλος, παράδειγµα θεραπείας της ψυχικής ασθένειας του βασιλιά 

Σαούλ από το µουσικό ∆αβίδ  

- Ινδία, κάθε ράγκα αντιστοιχεί σε συγκεκριµένη ψυχική διάθεση / εικόνα 

και ώρα της ηµέρας 

- Άραβες – ο µουσικολόγος Al-Fârâbî (9ος αι.) αναφέρει πως η µουσική, 

και ιδιαίτερα η ανθρώπινη φωνή έχουν τη δύναµη να προκαλούν όλα 

τα συναισθήµατα. Τα µακάµ συνδέονται επίσης µε συναισθήµατα κ.α. 

- Ιταλία, Αφρική, Ιράν και αλλού – φαινόµενα θεραπευτικής χρήσης της 

µουσικής µέσω τελετών έκστασης 

      Από το 19ο αιώνα υπάρχει τάση εισαγωγής της µουσικής στα ψυχιατρεία 

(Pinel, Esquirol κτλ) αλλά και σε άσυλα τυφλών και κωφών (Η.Π.Α.). Η 

ανακάλυψη της ψυχανάλυσης το πρώτο µισό του 20ου αιώνα αλλά και της 

φαρµακοθεραπείας έπειτα κάνει τη µουσικοθεραπεία να ξεχαστεί, για να 

ξανάρθει στο προσκήνιο το δεύτερο µισό του αιώνα. Στις ΗΠΑ ο πρώτος 
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σύλλογος ιδρύεται το 1941 ενώ στην Ευρώπη ο πρώτος σύλλογος ιδρύεται το 

1958 στην Αγγλία. 

 

      Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, οι πρώτες ενδείξεις για τη χρήση της 

µουσικοθεραπείας εµφανίζονται στην Αρχαία Ελλάδα. Για τον Απόλλωνα οι 

άνθρωποι πίστευαν πως υποστήριζε ότι, κάθε άνθρωπος πρέπει να έχει ως 

σκοπό για τη ζωή του την επίτευξη απόλυτης αρµονίας της ψυχής και του 

σώµατος. Ο ίδιος ο Απόλλωνας προστάτευε αυτή την αρµονία της ζωής µε τη 

µαντική, τη µουσική και την ιατρική τέχνη. Οι ναοί που ήταν αφιερωµένοι στο 

γιο του τον Ασκληπιό είχαν ως κύριο στοιχείο τους τη µουσική, για να 

γαληνεύουν και να ηρεµούν την ψυχή των ανθρώπων. Κάποιες άλλες 

µαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Τέρπανδος και ο Αρίων, οι οποίοι ήταν µουσικοί, 

θεράπευαν τους Ίωνες µε τα τραγούδια τους. Ο Όµηρος, ο Πλάτωνας, ο 

Πλούταρχος, ο Αριστοτέλης και ο Πυθαγόρας υποστήριζαν ότι η µουσική είναι 

ένα ψυχοθεραπευτικό µέσο. Ο Θεόφραστος, πάλι, υποστήριζε, ότι µε τους 

ήχους του αυλού µπορούσε να καταλαγιάσει την επιληψία, όπως ο Κέλσος, ο 

οποίος ισχυριζόταν ότι θεράπευε τη παραφροσύνη µε τα κύµβαλα. Ο 

Ερώφιλος µε βάση τη µουσική κλίµακα που αντιστοιχούσε στην ηλικία του 

ασθενούς, ρύθµιζε το αρτηριακό σφυγµό (Αντωνακάκης, 2001).  

 

      Υποστηρίζεται επίσης ότι υπήρχαν γραπτές µαρτυρίες για το θέµα της 

µουσικοθεραπείας πάνω σε ιατρικούς αιγυπτιακούς παπύρους, οι οποίοι 

ανακαλύφθηκαν το 1899 και χρονολογούνται στα 1500 π.Χ. Σε αυτούς τους 

παπύρους αναφέρεται η θετική επίδραση της µουσικής στη γονιµότητα της 

γυναίκας (Καραφά, 2005). 

 

      Με βάση τα ιστορικά δεδοµένα και τις εµπειρίες άρχισε σιγά-σιγά να 

θεµελιώνεται η µουσικοθεραπεία ως επιστήµη. Στις αρχές της δεκατίας του 

1950 στις Η.Π.Α. δηµιουργείται µια σύνθετη επιστηµονική οµάδα (America 

Music Therapy Association-AMTA), η οποία αργότερα θα αποτελέσει τον 

πρώτο επίσηµο πυρήνα κλινικής εφαρµογής και έρευνας µουσικοθεραπείας. 

Έτσι από εκείνη την εποχή στις Η.Π.Α. άρχισαν τα πρώτα προγράµµατα 

εκπαίδευσης µουσικοθεραπευτών (∆ρίτσας, 2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: ΠΑΙ∆Ι ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ-

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ 

 

«το υψηλότερο και πλέον αξιόλογοι αντικείµενο τέχνης είναι ο άνθρωπος» 

(Richard Wagner) 

 

2.1:ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
      Σύµφωνα µε το βιβλίο της Βασικής Παιδιατρικής των Κανουδάκη-

Τσακαλίδου , Κατζος (2007) ως άτοµο µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζεται: 

 «το παιδί που παρουσιάζει µόνιµη αναπτυξιακή διαταραχή του σώµατος, του 

πνεύµατος, ή της ψυχής και η διαταραχή αυτή παρεµβάλλεται στη 

φυσιολογική του ανάπτυξη και στην ικανότητα του να κινείται ή να µαθαίνει ή 

να συµπεριφέρεται φυσιολογικά». 

      Οι κύριες αναπτυξιακές διαταραχές είναι οι εξής: 

1. σωµατικές (εγκεφαλική παράλυση, αισθητηριακές διαταραχές, 

συνέπειες από κακώσεις) 

2. πνευµατικές (νοητική υστέρηση, µαθησιακές δυσκολίες) 

3. ψυχικές (διαταραχές συµπεριφοράς, συναισθηµατικές διαταραχές, 

αυτισµός) . 

      Η πρώιµη αποκάλυψη και η σωστή αντιµετώπιση των αναπτυξιακών 

διαταραχών µπορεί να τροποποιήσει τη δυσµενή επίδρασή τους στην 

ανάπτυξη και πολλές φορές να µετακινήσει ένα άτοµο από τον κόσµο των 

ΑΜΕΑ στον κόσµο των υγειών. 

 

Αίτια αναπτυξιακών διαταραχών: 

Γενετικά (κληρονοµικά νοσήµατα) 

1. σύµφυτες διαταραχές µεταβολισµού αµινοξέων, υδατανθράκων, λιπών 

2. εκτοδερµώσεις 

3. εγκεφαλικές και κρανιακές δυσπλασίες 

4. εκφυλιστικά νοσήµατα ΚΝΣ 

5. µυϊκή δυστροφία, ατελής οστεογένεση 

6. ορθοπαιδικές ανωµαλίες 

7. διαταραχές αισθητηρίων 
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8. ιδιοπαθής νοητική υστέρηση 

 

Χρωµατικές ανωµαλίες 

Ενδοµήτριες (συγγενείς) βλάβες 

1. ενδοµήτριες (συγγενείς) λοιµώξεις 

2. τοξικοί παράγοντες (φάρµακα) 

3. φυσικοί παράγοντες (ακτινοβολία, κακώσεις µήτρας) 

4. πολύ µεγάλη ή πολύ µικρή ηλικία εγκύου 

5. συστηµατικά νοσήµατα εγκύου 

6. κακή συναισθηµατική κατάσταση εγκύου 

7. παραµέληση υγιεινής διαβίωσης εγκύου 

8. προωρότητα, µικρό βάρος γέννησης, υπερωριµότητα 

9. πολλαπλή εγκυµοσύνη 

Περιγεννητικοί παράγοντες 

1. εγκεφαλική υποξία και εγκεφαλική αιµορραγία από εργώδη τοκετό 

Επίκτητοι (µεταγεννητικοί) παράγοντες 

1. πυρηνικός ίκτερος 

2. τοξικές ουσίες (υπερνατριαιµία, υπερασβεστιαιµία, φάρµακα, 

δηλητήρια) 

3. βαριά υποθρεψία κατά τη νεογνική και βρεφική ηλικία 

4. επιληψία 

5. κρανιοεγκεφαλική κάκωση 

6. λοιµώξεις ΚΝΣ 

7. ακατάλληλο περιβάλλον (πολιτιστική νοητική υστέρηση) 

 

Νοητική υστέρηση: 

      Νοητική υστέρηση (ΝΥ) (ή ψυχοκινητική υστέρηση, όταν πρόκειται για 

βρέφη ή µικρά νήπια) είναι η κατώτερη του φυσιολογικού νοηµοσύνη, η οπία 

συµβαίνει κατά την περίοδο της ανάπτυξης του εγκεφάλου (0-16 ετών). Η 

συχνότητά της είναι περίπου 2-3% στον γενικό πληθυσµό (βαριά 3%, σοβαρή 

10%, µέτρια και ελαφρά 87%) Κανουδάκη-Τσακαλίδου , Κατζος (2007). 
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2.2 ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Α.Μ.Ε.Α. 
 

      Σηµαντική θεωρείται η συµβολή της µουσικής στα προγράµµατα 

αποκατάστασης των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. Στο θεραπευτικό τοµέα, αλλά 

και στο µαθησιακό και ψυχαγωγικό, το µάθηµα της µουσικής συµβάλλει στην 

αναβάθµιση και ενίσχυση των ικανοτήτων των Α.Μ.Ε.Α. ανεξάρτητα από το 

πρόβληµα που µπορούν να παρουσιάσουν (Σέργη 1994).  

  

      Ως ιδιαίτερο µάθηµα, η µουσική στην ειδική αγωγή προσφέρει πολλές 

δραστηριότητες έκφρασης στα ΑΜΕΑ. Όπως για παράδειγµα σε µαθητές που 

πάσχουν από:                         

 

-Νοητική καθυστέρηση  

-Αισθητηριακές αναπηρίες (Τυφλά - κωφά )  

-Εγκεφαλική Παράλυση  

-Προβλήµατα συµπεριφοράς 

-∆ιάχυτη εξελικτική διαταραχή  

 

      Ξεκινώντας, είναι σηµαντικό να ορίσουµε τις έννοιες «µουσική 

ευαισθησία» και «µουσική επιδεξιότητα» των ΑΜΕΑ.  

Με τον όρο µουσική ευαισθησία εννοούµε: 

α) Την ευχάριστη αντίδραση του ατόµου σε κάποιο µουσικό ερέθισµα. Η 

ευαισθησία έχει σχέση µε την πρόσληψη του ερεθίσµατος. και  

β) Την ιδιαίτερη εκείνη διάθεση που προκαλείται στο άτοµο από το άκουσµα 

ενός µουσικού κοµµατιού που παίζει κάποιο µουσικό όργανο ή τραγουδάει η 

ανθρώπινη φωνή. Η µουσική ευαισθησία δεν έχει σχέση µε την νοηµοσύνη 

και υπάρχει στους ζωντανούς οργανισµούς, ανώτερους και κατώτερους και 

φυσικά στον άνθρωπο. (Σέργη 1994)  

      Η µουσική επιδεξιότητα έχει σχέση µε το ταλέντο και τη φυσική κλίση. 

Είναι δύναµη που αναπτύσσεται και εξελίσσεται µε την άσκηση και 

χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Άλλο λοιπόν πράγµα η µουσική ευαισθησία και 

άλλο η µουσική επιδεξιότητα. Η διαφορά αυτή των δύο όρων σε πρακτικό 
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επίπεδο έχει ιδιαίτερη σηµασία και σπουδαιότητα για την εκπαίδευση των 

παιδιών µε ειδικές ανάγκες και γενικά αποτελεί πολύ δραστικό “φάρµακο” στη 

θέση µίας φαρµακευτικής αγωγής.  

γ) Τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες δεν είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα 

από τα άλλα, τα Α.Μ.Ε.Α. αντιδρούν δε και αποχτούν µουσικές εµπειρίες 

όπως τα “κανονικά” άτοµα. Με τη µουσική βοήθεια µπορούν να εκφραστούν, 

να επικοινωνήσουν καλύτερα και να πραγµατοποιήσουν πολύ σηµαντικά 

πράγµατα. Ορισµένα µάλιστα από αυτά, έχουν και διατηρούν ανυπολόγιστες 

µουσικές επιδεξιότητες, που συνήθως είναι εξασθενηµένες ή µπλοκαρισµένες 

και πολλές φορές καταστρέφονται εξαιτίας της αναπηρίας..  

Όπως λοιπόν, γενικότερα, µε την κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση 

επιδιώκουµε να ανακαλύψουµε, να εξελίξουµε και να αναπτύξουµε στο 

ανώτερο δυνατό επίπεδο τις λανθάνουσες δυνάµεις που υπάρχουν στο παιδί, 

το ίδιο και µε τη µουσική αγωγή και εκπαίδευση προσπαθούµε τις όποιες 

µουσικές επιδεξιότητες που υπάρχουν, να τις απαλλάξουµε από τους 

παράγοντες εκείνους που τις καθιστούν δύσκολες ως αδύνατες να 

εκδηλωθούν .  

      Μπορούµε να διακρίνουµε πέντε κατηγορίες παιδιών ανάλογα µε τη 

µουσική ευαισθησία και επιδεξιότητα. 

1. Παιδιά, που έχουν µουσική ευαισθησία και µουσική επιδεξιότητα. ‘Εχουν 

κλίση, όρεξη και κίνητρο για µελέτη. Τα παιδιά αυτά µπορούν να αναπτύξουν 

σε υψηλό βαθµό τις µουσικές τους δυνατότητες.  

2. Παιδιά, που έχουν σε µικρό βαθµό τη µουσική ευαισθησία αλλά που 

κατέχουν και διατηρούν σε υψηλό βαθµό τη µουσική επιδεξιότητα. Αυτά 

µπορούν να γίνουν καλοί εκτελεστές µουσικών οργάνων, µπορούν να 

τραγουδούν καλά και να αποκοµίζουν ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση από 

αυτό που κάνουν και που ασφαλώς συµβάλλει στην ψυχική τους ισορροπία.  

 3. Παιδιά που δεν έχουν σε ικανοποιητικό βαθµό ούτε το ένα στοιχείο ούτε το 

άλλο. Είναι µπλοκαρισµένα συγκινησιακά και παράλληλα αρνητικά και 

αδιάφορα. Η κοινωνικότητα τους είναι φτωχή και χρειάζεται ενίσχυση µε 

ανάλογη παρέµβαση.  

      Μπορούµε τα παιδιά αυτά να τα εντάξουµε σε οµάδες που ασχολούνται µε 

δηµιουργική µουσική και να παίρνουν µέρος σε µουσικά δρώµενα. Τα 

δρώµενα αυτά µε τις δραστηριότητες που περιέχουν µπορούν να ξυπνήσουν 
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στα παιδιά που συµµετέχουν κλίσεις, που πιθανόν να υπάρχουν και να 

αποχτήσουν µουσικά ενδιαφέροντα.  

4. Παιδιά που για λόγους γενικής ανάπτυξης ( φυσικoύς και ψυχολογικούς) 

τοποθετούνται αρνητικά στη µουσική και αντιδρούν σ’ αυτή. Για παράδειγµα η 

ακρόαση κάποιων µουσικών ήχων, η συχνότητα, η σύσταση ή η έντασή τους 

µπορούν να τα ενοχλήσουν, να τα διαταράξουν. Από την άλλη πλευρά 

µπορούν να κάνουν τα Α.Μ.Ε.Α να απορρίψουν τη µουσική. Στις παραπάνω 

περιπτώσεις που δηµιουργείται αντίδραση στη µουσική υπάρχει κάποια αιτία 

που κρίνεται απαραίτητο να εξακριβωθεί και να διερευνηθεί. Είναι δε πιθανό 

να οδηγήσει σε πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε  διαταραχές που δεν είχαν 

διαγνωσθεί.  

5. Στην τελευταία κατηγορία ανήκουν τα παιδιά που έχουν µουσική 

ευαισθησία αλλά δεν έχουν µουσική επιδεξιότητα. Αυτά τα παιδιά είναι αρκετά 

σε βαθµό και συχνά αποτελούν τις πιο δυσάρεστες περιπτώσεις π.χ. αρέσει 

σε ορισµένα να τραγουδούν, αλλά ξε φωνίζουν, δεν µπορούν να 

συγχρονιστούν, να κρατήσουν το ρυθµό, να διακρίνουν τους ήχους κ.λ.π. Στις 

περιπτώσεις αυτές τα παιδιά έχουν ανάγκη από πολλές καθοδηγούµενες 

µουσικές εµπειρίες.   

 

      Συχνά η µουσική ευαισθησία δεν ανακαλύπτεται εύκολα επειδή δεν 

υπάρχουν σηµάδια µουσικών ικανοτήτων, και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά 

συγχέονται. Ψυχολόγοι και µουσικοί συµφωνούν ότι η µουσική ευαισθησία 

βασίζεται σε µια συναισθηµατική ανταπόκριση στη µουσική, η οποία δεν είναι 

δυνατόν να µετρηθεί επιστηµονικά. Υπάρχουν, βέβαια, ορισµένα τεστ, τα 

οποία “µετρούν” το µουσικό ταλέντο, όχι όµως από την σκοπιά της 

συναισθηµατικής ανταπόκρισης αλλά από αυτή της αντιληπτικής ικανότητας 

του ακροατή. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι, ακόµα και έµπειροι µουσικοί 

δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά στα συγκεκριµένα τεστ, ίσως επειδή είναι 

“εξαρτηµένοι “ από την ερµηνεία των ήχων και δεν µπορούν να τους 

διαχωρίσουν από το συναισθηµατικό και πνευµατικό τους περιεχόµενο.  

Τα µουσικά επιτεύγµατα ενός παιδιού µε ειδικές ανάγκες συνδέονται άµεσα µε 

την κατάσταση του και σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι ιδιαιτέρως αξιόλογα. 

Παρόλα αυτά, τα αποτελέσµατα, τα οποία επιτυγχάνονται φτάνουν βαθύτερα 

από όσο θα µπορούσε ποτέ να δείξει το επίπεδο της µουσικής ικανότητας. Αν 
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επιθυµούµε να εξετάσουµε τη µουσική ευαισθησία ενός παιδιού µε ειδικές 

ανάγκες για θεραπευτικούς σκοπούς, είναι προτιµότερο να 

παρακολουθήσουµε την αυθόρµητη αντίδρασή του σε οποιαδήποτε µουσική 

που έχει αντίκτυπο στο µυαλό και τα συναισθήµατά του. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

καθίσταται ουσιαστικότερη η εκτίµηση της µουσικής ευαισθησίας του παιδιού, 

στοιχείο απαραίτητο για την καθοδήγηση της µουσικοθεραπείας.  

 

2.3:Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 

      Η µουσική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή έχει αρκετά κοινά σηµεία µε τη 

µουσικοθεραπεία, όταν αυτή εφαρµόζεται σε παιδία προσχολικής και 

σχολικής ηλικίας. Η µουσική έχει πρωτεύοντα ρόλο τόσο στην πρώιµη 

παρέµβαση (Τζουριάδου, 2001) όσο και στην ειδική αγωγή. ∆εν πρέπει όµως 

να δηµιουργείται σύγχυση µεταξύ των επαγγελµατικών ιδιοτήτων των 

ανθρώπων που τα ασκούν. Οι µεγάλες διαφορές µεταξύ ενός µαθήµατος 

µουσικής στην ειδική αγωγή και µίας συνεδρίας µουσικοθεραπείας 

εντοπίζονται στο πλαίσιο διεξαγωγής και στη µεθοδολογία. Ακόµη µεγαλύτερη 

σύγχυση δηµιουργείται από τους µη µουσικοθεραπευτές όσον αφορά στον 

καθορισµό των στόχων ενός µαθήµατος και µίας θεραπευτικής συνεδρίας 

(Αντωνακάκης, 2000).  

      Είναι φανερό ότι η κύρια διαφορά της µουσικοθεραπείας από τη µουσική 

στην ειδική αγωγή έγκειται στους στόχους τους και στη µεθοδολογία της 

επίτευξής τους. Η µουσικοθεραπεία στοχεύει στη «θεραπεία» του ατόµου, ενώ 

η µουσική στην ειδική αγωγή στην εκπαίδευσή του. 

       Η Καρτασίδου (2004) αναφέρει µία φράση του Luhmer Henneboele, ο 

οποίος υποστηρίζει ότι: «Η µουσική δε µπορεί να κάνει θαύµατα. Παρ όλα 

αυτά πρέπει απαραιτήτως να είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της ζωής των 

ατόµων µε αναπηρίες». Επιπλέον, υποστηρίζει πως η µουσική είναι αναγκαίο 

µορφωτικό αγαθό για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες και θα πρέπει να 

διδάσκεται ισότιµα όπως ακριβώς διδάσκονται και τα υπόλοιπα µαθήµατα. 

Συµπληρώνει, επίσης, ότι η µουσική εκπαίδευση σε άτοµα µε και χωρίς 



 

 

16

16

ειδικές ανάγκες δε διαφέρει καθόλου. Η δοµή αλλά και το περιεχόµενο της 

δραστηριότητας δεν παρουσιάζει καµία σηµαντική διαφορά (Καρτασίδου, 

2004). 

      Η µουσική υπάρχει ως περιεχόµενο της µουσικής εµπειρίας. Το γεγονός 

ότι από τη µία µεριά η µουσική ικανότητα συνδέεται µε το γενικό φάσµα των 

ικανοτήτων του ανθρώπου και από την άλλη ότι µια ακουστική διαταραχή 

µπορεί να επηρεάσει ακόµα και την ικανότητα της σκέψης δικαιώνει την 

υπόθεση ότι µία παρέµβαση µέσω βιωµατικής διαδικασίας, όπως η µουσική 

εµπειρία, µπορεί να επηρεάσει θετικά την ικανότητα της σκέψης. 

Επιπρόσθετα, ο ήχος στη µουσική έχει δική του δυναµικότητα 

αποδεικνύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το µορφωτικό περιεχόµενο της 

µουσικής, καθώς µπορεί να συµβάλει στην ενίσχυση αισθητηριακών 

αδυναµιών και γλωσσικών διαταραχών (Αντωνακάκης-Χιωτάκη, 2007). 

      Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες έχουν αισθητικές αλλά και αντιληπτικές 

ικανότητες όσο και αδυναµίες. Μερικά άτοµα µπορεί να ελκύονται από τα 

ηχοχρώµατα της µουσικής και κάποια άλλα άτοµα από τους οπτικούς 

σχηµατισµούς και άλλα από τις εκφραστικές δυνατότητες των κινήσεων του 

σώµατος. Αυτές οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες µπορούν να βοηθήσουν τα 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες να ικανοποιήσουν τις αισθητηριακές εµπειρίες σε 

ένα αρκετά µεγάλο βαθµό. Είναι αναµενόµενο το γεγονός, ότι δουλεύοντας 

µέσα από τις αισθήσεις υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα για κατανόηση αλλά 

και για ευνοϊκότερη προσέγγιση. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέξουµε είναι 

το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά συχνά παρουσιάζουν κάποιο πρόβληµα ή 

κάποια ανεπάρκεια στις αισθήσεις τους ή κάποιο κινητικό πρόβληµα. Γι’ αυτόν 

ακριβώς το λόγο θα πρέπει να τα γνωρίζουµε αυτό το πρόβληµα ώστε να 

µπορέσουµε αργότερα να οικοδοµήσουµε σωστά και µε προσοχή τις 

κατάλληλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Φυσικά πάντοτε σε σχέση µε τις 

αισθητικές δυνατότητες αλλά και αδυναµίες των παιδιών (Ward, 1990). 
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2.4: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

      Σύµφωνα µε τη Καρτασίδου (2000) ο προσδιορισµός του ρόλου της 

µουσικής στην ειδική αγωγή θα πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα, ένα που 

αφορά την ενίσχυση µη µουσικών ικανοτήτων (ικανότητες που σχετίζονται µε 

τη µάθηση και την ανάπτυξη, π.χ. κίνηση, γραπτός και προφορικός λόγος, 

επικοινωνία κ.α.) και ένα που αφορά την ενίσχυση µουσικών ικανοτήτων που 

σχετίζονται µε µελωδία, αρµονία, ρυθµό, εκµάθηση µουσικού οργάνου κ.α. Η 

σύνδεση της µουσικής µε την µνήµη, την αντίληψη και την προσοχή  τόσο για 

άτοµα τυπικής ανάπτυξης όσο και άτοµα µε ειδικές ανάγκες, ενδιαφέρει τις 

γνωστικές επιστήµες (Morton, Kershner&Siegel, 1990). 

       O Buday(1995) καταγράφει τις διάφορες έρευνες σχετικά µε την επίδραση 

της µουσικής σε άτοµα µε ειδικές ανάγκες: 

1. Οι  Ricks/ Wing σηµειώνουν ότι η µουσική µπορεί να βοηθήσει τα 

παιδιά στην ανάκληση σηµαντικών πληροφοριών για µάθηση όταν 

αυτές συνδέονται µε απλές ηχητικές δοµές. Έτσι µελέτησαν τον ειδικό 

ρόλο της µουσικής σε παιδιά µε αυτισµό και τάση τους να ανακαλούν 

απλές δοµές ήχων µε µεγάλη ακρίβεια. Υπολόγισαν αυτήν την 

επίδραση σε επίπεδο µουσικής που εφιστά την προσοχή σε µία 

σταθερά επαναλαµβανόµενη δοµή που θα µπορούσε να ανακληθεί 

εύκολα. Όταν άλλα ερεθίσµατα συνδυάστηκαν µε µία µελωδική δοµή  

είχε ανακληθεί πρώτα. 

2. Ο Hoskins σε µία έρευνα για τη γλωσσική ανάπτυξη σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας που παρουσίαζαν γλωσσική καθυστέρηση βρήκε 

σηµαντική βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης στο τεστ Peabody µετά 

τη χρήση τραγουδιών συνδυασµένα µε εικόνες όταν γινόταν 

διδασκαλία λεξιλογίου. 

3. Οι Kolko/ Anderson και Campell προτείνουν ότι τα περισσότερα παιδιά 

µε νοητική καθυστέρηση και αυτισµό είναι πιο πιθανό να 

παρακολουθούν ένα ακουστικό από ό,τι  ένα οπτικό ερέθισµα όταν το 

ακουστικό ερέθισµα είναι φυσικά, ακουστικό. Η σύνθεση της µουσικής 

σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες διαφαίνεται στον παράγοντα της 
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προσοχής. Αναφέρεται ότι η µουσική ενισχύει την προσοχή σε 

οργανωµένες δραστηριότητες και µειώνει τη συναισθηµατική φόρτηση 

που έχει να κάνει µε το άγχος. 

4. Οι Watson και Paul υποστηρίζουν ότι οι θετικές ανταποκρίσεις που 

συχνά εµφανίζονται µέσο της µουσικής στα παιδιά µε αυτισµό µπορούν 

να συνεπικουρήσουν στη συµµετοχή του παιδιού στις δραστηριότητες 

που θα το βοηθήσουν να επιτύχει στόχους στη κατάκτηση της 

κοινωνικοποίησης και της γλώσσας. 

5. Ο Talkinhton και Hall αναφέρουν ότι η ενισχυτική χρήση της µουσικής 

αυξάνει τη λεκτική παραγωγή σε άτοµα µε νοητική καθυστέρηση µε 

πολύ χαµηλή λεκτική επικοινωνία. 

 

      Όσον αφορά καθαρά µουσικούς στόχους, η Atterbury (1983) έθεσε το 

ερώτηµα κατά πόσο τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες µαθαίνουν 

διαφορετικά µουσική από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης. Είναι γεγονός ότι οι 

περισσότερες έρευνες αναφέρονται σε παιδιά τυπικής ανάπτυξης, ενώ πολύ 

λίγες έρευνες αναφέρονται στις µουσικές ικανότητες παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες. Για παράδειγµα τρεις έρευνες που συµπεριέλαβαν παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες (Bell, 1981- Braswell, 1978- Harris, 1976), βρήκαν ότι, 

οι αναγνώστες µε µαθησιακές δυσκολίες αντιλήφθηκαν τα ζεύγη απλών 

ρυθµικών µοτίβων (το ίδιο αλλά και το διαφορετικό) όπως και οι αναγνώστες 

τυπικές ανάπτυξης αλλά τα ζεύγη δύσκολων ρυθµικών µοτίβων τα 

αντιλήφθηκαν λιγότερο από τους αναγνώστες τυπικής ανάπτυξης. Επίσης τα 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες αναπαραγάγουν λιγότερα ρυθµικά µοτίβα 

από τους µαθητές τυπικής ανάπτυξης. Αυτά τα ευρήµατα συνιστούν τη 

διδασκαλία του ρυθµού σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες µε ιδιαίτερη 

έµφαση σε δύο διαφορετικά στοιχεία: στην αντίληψη και στην 

απόδοση.(Σταϊκόπουλος-Καρτασίδου,2000) 

 

      ∆ιάφορες έρευνες σε επίπεδο αξιολόγησης αποσκοπούν στον 

προσδιορισµό του βαθµού συσχέτισης της µουσικής µε άλλους τοµείς 

ανάπτυξης. Για παράδειγµα, η ανάλυση των µουσικών δραστηριοτήτων κατά 

περίπτωση µπορεί να συνεισφέρει θετικά στην προσοχή, στην αντίληψη, στην 

επεξεργασία, στην ανάκληση πληροφοριών, και στην ενίσχυση της λεκτικής 
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επικοινωνίας, κ.α. Παρ’ όλο που το ενδιαφέρον για την επίδραση της 

µουσικής στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες είναι αρκετό µεγάλο, η έρευνα είναι 

αρκετά περιορισµένη και διασκορπισµένη. (Σταϊκόπουλος-Καρτασίδου,2000) 

 

      Οι µουσικοί στόχοι µέσω δηµιουργικών δραστηριοτήτων είναι: το παιδί να 

είναι ικανό να βιώνει ήχους και ρυθµούς από τον περίγυρο, να συνδέει τη 

µουσική µε την κίνηση και να παίζει µουσική. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΕ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΜΕ 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

«η ακρόαση της µουσικής πρέπει να διεγείρει ότι καλύτερο υπάρχει εντός µας. 

Η µουσική µοιάζει µε άνεµο στα πανιά, που οδηγεί το καράβι στον ουράνιο 

προορισµό µας» (Π. Αλβάνχοφ) 

 

3.1:ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
      

      Η µουσικοθεραπεία είναι ένας σχετικά νέος κλάδος της µουσικής, που 

άπτεται της Ιατρικής, της Ψυχοακουστικής, της Ψυχολογίας, της 

Κοινωνιολογίας, της Παιδαγωγικής και των άλλων τεχνών (χορός, δράµα, 

λόγος).  

 

      Εφαρµογές της µουσικοθεραπείας έχουµε σε όλους τους τύπους της 

Ειδικής Αγωγής, στην Ψυχοθεραπεία, στην Ιατρική και Ψυχιατρική, σε 

κοινωνικά στρώµατα και οµάδες µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σε όλους 

τους τύπους της αναπηρίας.  

 

      Τι είναι µουσικοθεραπεία; Σύµφωνα µε το βιβλίο του κ. Σακαλάκ (2004), 

αυτή είναι µία ερώτηση που γοητεύει πολλούς ανθρώπους. Μόνο που είναι 

αρκετά δύσκολο να βρει κανείς έναν ορισµό για την µουσικοθεραπεία, που να 

ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους κάπως πολλά στοιχεία απαρτίζουν το 

περιεχόµενό της. 

 

      Υπάρχουν κάποιοι ορισµοί της µουσικοθεραπείας που δείχνουν το 

γενικότερο πλαίσιο µέσα στο οποίο δρα τους οποίους και παραθέτει ο 

Σακαλάκ (2004): 

• «Μουσικοθεραπεία είναι ο εµπλουτισµός της ανθρώπινης 

επιδεκτικότητας µέσω προγραµµατισµένης χρήσης της µουσικής 

επενέργειας στη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου» 
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• «Μουσικοθεραπεία είναι η ελεγχόµενη χρήση της µουσικής για τη 

θεραπεία, την αποκατάσταση, διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση των 

παιδιών και των ενηλίκων που πάσχουν από σωµατικές, πνευµατικές 

και συναισθηµατικές διαταραχές». 

• «Μουσικοθεραπεία είναι η προγραµµατισµένη χρήση της µουσικής, 

που επιδιώκει να συµβάλει στη θεραπεία παιδιών και ενηλίκων που 

αντιµετωπίζουν ειδικές ανάγκες, λόγω κοινωνικών, συναισθηµατικών, 

σωµατικών ή διανοητικών προβληµάτων». 

• «Μουσικοθεραπεία είναι η χρήση της µουσικής προς όφελος των 

θεραπευτικών επιδιώξεων: την αποκατάσταση τη διατήρηση και τη 

βελτίωση σωµατικής και πνευµατικής υγείας. 

 

      Σύµφωνα µε τον Goll (2003), η µουσικοθεραπεία ορίζεται: «ως η 

συστηµατική εφαρµογή της µουσικής στην ευρύτερη της σηµασία κάτω από 

προοπτική της διαµόρφωσης ανθρώπινων συνθηκών ζωής, όπου µία 

ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η καλυτέρευση των ανθρωπίνων σχέσεων» 

 

      Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Ένωση για τη Μουσικοθεραπεία (Καρτασίδου, 

2004) «η µουσικοθεραπεία είναι η ειδική εφαρµογή της µουσικής στην 

υπηρεσία των ατόµων µε ανάγκες στην πνευµατική, σωµατική υγεία, στην 

αποκατάσταση ή στην ειδική αγωγή. Ενώ η Γερµανική Εταιρεία 

Μουσικοθεραπείας (Καρτασίδου, 2004)την ορίζει ως «τη σκόπιµη χρήση της 

µουσικής ή µουσικών στοιχείων, προκειµένου να επιτευχθούν θεραπευτικοί 

στόχοι: αποκατάσταση, στήριξη και παρέµβαση της ψυχής και σωµατικής 

υγείας». Σύµφωνα  µε άλλους θεωρητικούς η µουσικοθεραπεία ορίζεται ως 

«ειδική διαγνωστική µέθοδος ψυχοθεραπείας, επικεντρωµένη σε 

ψυχοπαθολογικές ανάγκες, η οποία χρησιµοποιεί ως ειδικό µέσο επικοινωνίας 

τη µουσική σε σχέση µε τον αποδέκτη, αλλά και ενεργητικά για την επίτευξη 

θεραπευτικών στόχων σε νευρώσεις, ψυχοσωµατικές βλάβες, ψυχώσεις και 

νευροψιχιατρικές παθήσεις» (Ευδοκίµου-Παπαγεωργίου, 1999).  Όλοι οι 

παραπάνω ορισµοί προβάλλουν τα διαφορετικά θεωρητικά και πρακτικά 

πλαίσια που κάνουν εµφανές τις διαφορετικές λειτουργικές διάστασεις της 

µουσικής (Καρτασίδου, 2004). 
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      Η µουσικοθεραπεία, όταν απευθύνεται σε ψυχιατρικά νοσήµατα, ασκείται 

σαν µια µορφή ψυχοθεραπείας που χρησιµοποιεί τη µουσική αντί για το λόγο 

σαν εκφραστικό µέσο. Εφόσον µιλάµε για ψυχοθεραπεία, απαιτείται ένας 

θεραπευτής και ένας ή πολλοί θεραπευµένοι.  

 

      Εκτός από τη µουσικοθεραπεία µε την παραπάνω έννοια της 

ψυχοθεραπείας, υπάρχει σήµερα και ο κλάδος «Μουσική στην Ιατρική», που 

αφορά σε εφαρµογή κάποιας τεχνικής µουσικοθεραπείας σε σωµατικά 

νοσήµατα και κάποιες ιατρικές πράξεις. Εφαρµόζεται σε νευρολογικά 

νοσήµατα (Alzheimer’s, Parkinson, σκλήρυνση κατά πλάκας) αλλά και σε 

µονάδες εντατικής θεραπείας, µονάδες νεογνολογίας, σε καρδιαγγειακά και 

πνευµονικά νοσήµατα, οδοντιατρεία κ.α.  

 

      Επίσης ο Bruscia (1989) ορίζει τη µουσικοθεραπεία ως: 

«µία συστηµατική διαδικασία όπου ο θεράπων βοηθά τον πελάτη να θέλει να 

γίνει υγιείς, χρησιµοποιώντας τη µουσική εµπειρία και τη σχέση που 

αναπτύσσεται µέσω αυτής ως µία δυναµική δύναµη αλλαγών». Οι µουσικές 

εµπειρίες µπορούν να περιλαµβάνουν τραγούδι ή φωνητικά, ή παίζοντας µία 

ποικιλία διαφόρων  κρουστών και µελωδικών οργάνων, ή και ακούγοντας 

µόνο µουσική.  Αν και τα παιδιά µπορούν παθητικά να ακούσουν τη µουσική, 

συµµετέχουν συχνότερα ενεργά στην παραγωγή της µουσικής.  Οι διάφοροι 

τύποι δραστηριοτήτων µουσικοθεραπείας αποτελούνται είτε από δοµηµένα 

τραγούδια που παίζονται, είτε από αυτοσχεδιαστική µουσική (δηλ., αυθόρµητη 

µουσική).  Ο µουσικοθεραπευτής περιλαµβάνεται συχνά στο παιχνίδι της 

µουσικής και µπορεί να αλληλεπιδράσει µε τον πελάτη µέσω των στοιχείων 

της µουσικής.  Στην κατανόηση της µουσικοθεραπείας ως εξειδικευµένου 

τοµέα, είναι χρήσιµο να γίνει διάκριση µεταξύ µουσικοθεραπείας και µουσικής 

αγωγής.  Οι στόχοι της µουσικής αγωγής είναι να αυξηθεί η γνώση κάποιου 

για τη µουσική και να αναπτυχθούν οι δεξιότητές στη φωνή ή στο παίξιµο ενός 

µουσικού οργάνου.  Αντίθετα, οι στόχοι της µουσικοθεραπείας είναι να 

βελτιωθεί η ψυχολογική ή άλλη λειτουργία κάποιου µέσω της χρήσης της 

µουσικής εµπειρίας.  Οι στόχοι για την αλλαγή στη µουσικοθεραπεία µπορούν 

να είναι στους τοµείς της προσοχής, της συγκέντρωσης, του ελέγχου ώθησης, 
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της κοινωνικής λειτουργίας, της εκτίµησης, της έκφρασης, των κινήτρων, και 

της γνώσης.  ∆εν έχει σηµασία για τον µουσικοθεραπευτή εάν ο πελάτης 

τραγουδά τις σωστές νότες ενός τραγουδιού επειδή η εστίαση είναι στη 

βαθύτερη ψυχολογική διαδικασία που λαµβάνει χώρα µέσα από τη φωνή 

κάποιου για τη δηµιουργική έκφραση. 

 

      Η "συστηµατική διαδικασία της επέµβασης" αναφέρεται εν µέρει στη 

λογική πίσω από την χρήση της µουσικής ως θεραπεία.  Μια βασική υπόθεση 

είναι ότι οι µουσικές συµπεριφορές, όπως ο τρόπος που ένας πελάτης κάνει 

τη µουσική, απεικονίζουν και παραλληλίζουν τις κρυµµένες κάτω από 

ψυχολογικές λειτουργίες.  Οι συστηµατικές µουσικοθεραπευτικές συνεδρίες 

µπορούν να οδηγήσουν σε αλλαγές στη µουσική συµπεριφορά ενός πελάτη 

που είναι ενδείξεις ότι µια ψυχολογική αλλαγή έχει εµφανιστεί.  Παραδείγµατος 

χάριν, ένα παιδί που παίζει µόνο το τύµπανο δυνατό και γρήγορο στην αρχή 

της θεραπείας µπορεί, αργότερα, στη θεραπευτική διαδικασία, να εκθέσει την 

δυνατότητα να παίξει µαλακότερα και πιό αργά.  Αυτή η αλλαγή θα µπορούσε 

να απεικονίσει σε µεγάλο βαθµό  τον εσωτερικό συναίσθηµα  (δηλ., έλεγχος 

ώθησης), την αυξανόµενη κοινωνική αντίληψη(δηλ., συνειδητοποίηση της 

µουσικής που δηµιουργείται από άλλα παιδιά στη οµάδα), και µια επέκταση 

στην αυτό-έκφραση (δηλ., συνειδητοποίηση και ανοχή των διάφορων 

συγκινήσεων).  (John Pelliterri) 

 

3.2: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

      Μια θεραπεία είναι τα µέτρα που λαµβάνουµε στα πλαίσια µιας ιατρικής 

κατάστασης. Ο όρος µπορεί να αναφερθεί συγκεκριµένα σε µια ουσία ή µια 

διαδικασία που τελειώνει την ιατρική κατάσταση, όπως ένα φάρµακο, µια 

χειρουργική επέµβαση, µια αλλαγή στον τρόπο ζωής, ή ακόµα και µια 

φιλοσοφική νοοτροπία που βοηθά ένα πρόσωπο να θεραπευτεί. Μπορεί 

επίσης να αναφερθεί στην κατάσταση του να θεραπεύεσαι, ή να γιατρεύεσαι 

(Wikipedia.gr).  

      Ας δούµε όµως πως η µουσικοθεραπεία σχετίζεται µε την ιατρική και την 

«θεραπεία». Ο όρος µουσική και ιατρική χρησιµοποιείται όταν αναφερόµαστε 
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στην αλληλεπίδραση των δύο αυτών τοµέων. Μας ορίζει ένα ευρύτερο 

πλαίσιο αναφοράς, το οποίο υποδιαιρείται σε τρεις βασικές κατηγορίες: 

1. παραδοσιακή µουσικοθεραπεία: «συστηµατική διαδικασία 

µεσολάβησης, κατά την οποία ο µουσικοθεραπευτής βοηθά τον ασθενή 

να επανακτήσει την υγεία του, χρησιµοποιώντας µουσικές εµπειρίες και 

τις σχέσεις που αναπτύσσονται µέσα από αυτές, σαν δραστική δύναµη 

αλλαγής»(Bruscia) 

2. ιατρική της µουσικής πράξης-εκτέλεσης (performing arts medicine): 

αναφέρεται στη θεραπεία των σωµατικών και ψυχολογικών 

προβληµάτων των µουσικών εκτελεστών 

3. κλινική µουσικοθεραπεία: αναφέρεται στις λειτουργικές χρήσεις της 

µουσικής σε διάφορες ιατρικές ειδικότητες, όπως χειρουργική 

καρδιολογία κ.τ.λ. 

Κατηγορίες κλινικής µουσικοθεραπείας: 

1. µουσική ως ιατρική: αναφέρεται στη χρήση της µουσικής που επιδρά 

στην υγεία άµεσα. Ένα παράδειγµα της ‘µουσικής ως ιατρικής’ είναι και 

η χρήση της µουσικής σαν ακουστική-αναλγησία. Η ακρόαση της 

µουσικής σε αυτή την περίπτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να 

µειώσει τον πόνο του ασθενούς. 

2. µουσική στην ιατρική: αναφερόµαστε στη χρήση της µουσικής σαν το 

κύριο µέσο που υποστηρίζει και ταυτόχρονα ενισχύει την ιατρική 

θεραπεία και τις διαδικασίες της. 

3. µουσικοθεραπεία και ιατρική: είναι η κατηγορία στην οποία η ιατρική 

θεραπεία και η µουσικοθεραπεία παίζουν έναν ίσης σηµασίας ρόλο. 

4. µουσικοθεραπεία ως ιατρική: αναφερόµαστε στη χρήση της σχέσης του 

µουσικοθεραπευτή µε τον ασθενή, στην προσπάθεια αντιµετώπισης 

των προβληµάτων του ασθενή. 

Και: 

5. µουσικοθεραπεία στην ιατρική αναφερόµαστε στη χρήση της µουσικής 

που παίζει υποβοηθητικό ρόλο και υποστηρίζει τις ιατρικές διαδικασίες. 

Οι στόχοι είναι συχνά ψυχο-κοινωνικοί και ψυχοθεραπευτικοί στη φύση 

τους. (Ηλίας Σακαλάκ,2004) 
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3.3: ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 
 

       

Η µουσικοθεραπεία, σαν ψυχοθεραπεία, επηρεάζεται θεωρητικά από τα 

µεγάλα ρεύµατα της ψυχολογίας και τις ψυχοθεραπευτικές πρακτικές. Οι 

σηµαντικότερες σχολές, που αντιστοιχούν και σε ρεύµατα µουσικοθεραπείας, 

είναι: 

- Ψυχαναλυτική / Ψυχοδυναµική Σχολή (Φρουδική, Λακανική, 

Γιουγκιανή, Οµαδικοαναλυτική, Αναπτυξιακή κ.α.) 

- Συµπεριφορική Σχολή (Watson) 

- Γνωσιακή Σχολή  

- Συστηµική Σχολή 

- Ουµανιστική Σχολή (Maslow, Roggers) 

Αλλά υπάρχουν και άλλα µουσικοθεραπείας ρεύµατα, ανεξάρτητα των 

Ψυχολογικών ρευµάτων όπως 

- Μουσικοκεντρική Σχολή 

- Ηχοθεραπεία 

- Θεραπευτικές Τελετουργίες (Ταραντισµός, καταληψία, θεραπευτικά 

τραγούδια ινδιάνων κ.α.) 

- ∆ιαγνωστική Μουσικοθεραπεία  

- Ψυχοπαιδαγωγική / Αναπτυξιακή Μουσικοθεραπεία 

- Μουσική στην Ιατρική 

Κι ακόµα, πολλές σχολές µουσικοθεραπείας που χρησιµοποιούν 

- Πολλαπλή-Συνδυασµένη  θεωρητική κατεύθυνση στην 

ψυχοθεραπευτική µουσικοθεραπεία  

- Μουσικοθεραπεία σε συνδυασµό µε άλλες καλλιτεχνικές πρακτικές  

Η Μουσικοθεραπεία έχει δύο µεγάλες πρακτικές κατευθύνσεις 

- Ενεργητική Μουσικοθεραπεία (ο θεραπευόµενος παίζει µουσική) 

- Παθητική Μουσικοθεραπεία (µουσική ακρόαση) 

Κι επίσης οι συνεδρίες µπορεί να είναι 



 

 

26

26

- Ατοµικές 

- Οµαδικές 

 

Η Ψυχοθεραπεία:  

Βασικά θεωρητικά ρεύµατα που εκφράζονται στη Μουσικοθεραπεία 

 

• Ψυχαναλυτική / Ψυχοδυναµική Σχολή 

      Με ιδρυτή το Freud και συνεχιστές πολλούς µεγάλους αναλυτές (Lacan, 

Jung, Winnicot, Klein, Dolto, Anzieu κ.α.) που ίδρυσαν και αντίστοιχες σχολές, 

βασικά στοιχεία αυτής της σχολής είναι η διερεύνηση του ασυνείδητου και των 

σχέσεων µεταβίβασης-αντιµεταβίβασης µεταξύ θεραπευτή και 

θεραπευόµενου. Έχει πολλά ρεύµατα στο εσωτερικό της (φρουδική, λακανική, 

γιουγκιανή, αναπτυξιακή, οµαδικοαναλυτική κ.α.), και κάποια από αυτά 

εκφράζονται και σε κάποιες µουσικοθεραπευτικές πρακτικές όπως η 

communication sonore της Edith Lecourt στη Γαλλία, η µουσικοψυχοθεραπεία 

του Benenzon στην Αργεντινή, η αναλυτική µουσικοθεραπεία της Mary 

Priestley στην Αγγλία, οι ψυχοδυναµικές µέθοδοι µε βάση τον αυτοσχεδιασµό 

του Bruscia στις Η.Π.Α., η γιουγκιανή αναλυτική µουσικοθεραπεία της Austin 

στις Η.Π.Α. κ.α. 

 

• Συµπεριφορική Σχολή (Behaviorism) 

      Η σχολή αυτή αναπτύχθηκε µε βάση την ανάγκη για µετρήσιµη αλλαγή 

της συµπεριφοράς, και δεν λαµβάνει καθόλου υπόψιν της τις ψυχολογικές / 

γνωσιακές διεργασίες του ανθρώπου, παρά µόνο το αποτέλεσµα στη 

συµπεριφορά (Pavlov, Watson). Βασίζεται σε τεχνικές θετικής ή αρνητικής 

ενίσχυσης της συµπεριφοράς και βρίσκει εφαρµογή σε διαταραχές όπως 

φοβίες, ψυχογενή ανορεξία κτλ. Στη µουσικοθεραπέια, για τη σχολή αυτή η 

µουσική χρησιµοποιείται σαν θετική ή αρνητική ενίσχυση µε σκοπό την 

τροποποίηση της συµπεριφοράς. 

 

• Γνωσιακή Σχολή (Cognitivism) 

      Η σχολή αυτή αποτελεί εξέλιξη του συµπεριφορισµού, λαµβάνοντας όµως 

υπ’ όψιν εν µέρει τις ψυχολογικές / γνωσιακές διεργασίες του ανθρώπου που 
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θα τον οδηγήσουν στην αλλαγή της συµπεριφοράς. Επεξεργάζεται, µε τη 

βοήθεια του θεραπευόµενου κι αναπτύσσοντας τεχνικές µάθησης, 

στρατηγικές που θα τον βοηθήσουν να αντεπεξέλθει στο περιβάλλον π.χ. 

στρατηγικές µείωσης άγχους κ.α. Πολλές τεχνικές στη µουσικοθεραπεία 

χρησιµοποιούν γνωσιακά στοιχεία, συµµαχώντας µε τον θεραπευόµενο ώστε 

να λυθεί το πρόβληµά του, π.χ. Guided Imagery in Music της Bonny στις 

Η.Π.Α., µουσικοψυχοθεραπεία του Benenzon κ.α. 

 

• Ουµανιστική / Ανθρωπιστική Σχολή (Humanism) 

      Η σχολή αυτή πρεσβεύει το ανθρώπινο ιδεώδες, όπου η πνευµατική 

διάσταση κυριαρχεί. Ο άνθρωπος είναι ικανός για το καλύτερο, εποµένως 

βοηθάµε τον θεραπευόµενο να ολοκληρωθεί, να αναπτύξει τις δυνατότητες 

του. Στη µουσικοθεραπεία, το ρεύµα αυτό αντιπροσωπεύεται κυρίως από τη 

µέθοδο Creative Music Therapy των Nordoff-Robbins στην Αγγλία και τις 

Η.Π.Α., αλλά και την προσέγγιση της Alvin στην Αγγλία. 

 

• Συστιµική Σχολή (Systemic) 

      Ο θεραπευόµενος αντιµετωπίζεται σαν το πάσχον µέλος του ευρύτερου 

συστήµατος που ανήκει (οικογένεια), η οποία πάσχει ολόκληρη και η ασθένεια 

του µέλους έρχεται για να επισφραγίσει την παθολογική ισορροπία. 

Χρησιµοποιείται ιδιαίτερα σε οικογενειακές θεραπείες, και στη 

µουσικοθεραπεία σε οικογενειακή µουσικοθεραπεία. 

 

∆εκτική Μουσικοθεραπεία 

 

Κυριότερες Μέθοδοι 

      Στη ∆εκτική Μουσικοθεραπεία (Receptive) ο θεραπευόµενος ακούει 

προηχογραφηµένη ή ζωντανή µουσική, και απαντάει σ’ αυτή είτε µε το λόγο, 

είτε µε σχέδιο, κίνηση, χαλάρωση, συγγραφή ή φαντασίωση εικόνας ή 

ιστορίας κ.α.  

Κάποιες µέθοδοι είναι οι εξής : 
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• Μουσική και Χαλάρωση (Relaxation), Μουσική και ∆ιαλογισµός 

(Meditation) 

      Ο θεραπευόµενος ακούει µουσική και µπαίνει σε διαδικασία χαλάρωσης 

και διαλογισµού, καταστάσεις που αφορούν στη διατήρηση της ψυχικής και 

σωµατικής υγείας 

• Ηχοθεραπεία (Vibrocoustics) 

      Πρόκειται για µέθοδο που χρησιµοποιείται κυρίως στην Αγγλία και στις 

Η.Π.Α., και αφορά στην εφαρµογή συγκεκριµένων χαµηλών κυρίως ηχητικών 

συχνοτήτων στο σώµα. Η δόνηση που προκαλείται από τα ηχητικά κύµατα 

ευνοεί τη θεραπεία κάποιων νοσηµάτων όπως µυϊκοί σπασµοί, πόνος και 

πνευµονικά νοσήµατα (Skille, Wigram & Weekes, 1987). H µέθοδος “tone 

healing”, που επίσης εφαρµόζεται στις αγγλοσαξονικές χώρες, αφορά στη 

χρήση συγκεκριµένων ηχητικών συχνοτήτων για τη θεραπεία συγκεκριµένων 

µερών του σώµατος ή/και της ψυχής 

 

      Στην Ψυχοθεραπεία, η δεκτική µουσικοθεραπεία αντιπροσωπεύεται 

κυρίως από τις παρακάτω µεθόδους 

 

• Συµπεριφορικές µέθοδοι  

      Η µουσική χρησιµοποιείται σαν θετική ή αρνητική ενίσχυση, για την 

τροποποίηση της συµπεριφοράς 

 

• Μουσική και φαντασίωση εικόνων (Music and Imagery)  

      Σε αυτή την τεχνική, ο θεραπευόµενος καλείται να φαντασιωθεί εικόνες 

από την ακρόαση της µουσικής. Στη συνέχεια τις συζητάει µε το θεραπευτή, 

είτε φτιάχνει µια ιστορία που στη συνέχεια διαβάζει κ.α. 

      Με την τεχνική αυτή, έχουµε καλή πρόσβαση στο ασυνείδητο του 

θεραπευόµενου, που εκφράζεται µέσα από την εικόνα, ιστορία κ.α. Οι 

πληροφορίες που παίρνουµε µπορούν να χρησιµοποιηθούν διαγνωστικά ή 

και να επεξεργαστούν µε το θεραπευόµενο ψυχοθεραπευτικά (ψυχαναλυτικά, 

γνωσιακά κ.α.) 

 

• GIM (Guided Imagery in Music) 
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Μέθοδος Κατευθυνόµενης Φαντασίωσης στη Μουσική 

Πρόκειται για µέθοδο που χρησιµοποιείται ευρέως στις Η.Π.Α. και 

αναπτύχθηκε από την Η. Βonny. 

Ο θεραπευόµενος οδηγείται σε κατάσταση βαθειάς χαλάρωσης, όπου ακούει 

προηχογραφηµένα προγράµµατα κλασσικής µουσικής, προσεκτικά 

προσχεδιασµένα για διαφορετικές συναισθηµατικές καταστάσεις. Π.χ. Quiet 

music, Nurturing, Relationships, Comforting κ.α.  

 

      Ο θεραπευτής επιλέγει το πρόγραµµα της µουσικής αναλόγως µε την 

κατεύθυνση που κρίνει ότι θέλει δώσει στη συνεδρία, ενώ ο θεραπευόµενος 

αφήνεται σε µια κατάσταση βαθειάς χαλάρωσης, που µοιάζει µε όνειρο, και 

αναφέρει στο θεραπευτή τις εικόνες που του έρχονται στο µυαλό. Σιγά-σιγά, 

µε το ερέθισµα της µουσικής ακρόασης, φτιάχνει εικόνες κι ιστορίες που 

µοιάζουν µε όνειρα, και περιέχουν πλούσιο ασυνείδητο υλικό που αφορά τη 

ζωή και τα προβλήµατά του. Ο θεραπευτής βοηθάει το θεραπευόµενο να 

εµβαθύνει σε συγκεκριµένα σηµεία, και να δουλέψει έτσι πιο βαθειά στην 

εµπειρία.  

  

      Η προσέγγιση αυτή συνδυάζει µεικτά ψυχαναλυτικά στοιχεία, 

εµπνευσµένα από τα αρχέτυπα του Jung, και γνωσιακά στοιχεία, όπου 

θεραπευτής και θεραπευόµενος ενώνουν τις δυνάµεις τους για να 

επικεντρώσουν την προσοχή στο πρόβληµα του θεραπευόµενου και να βρούν 

λύση. 

 

• Ψυχοµουσικά τεστς    

 

      Μια παραλλαγή των µεθόδων µουσικής και φαντασίωσης, που έχει 

κυρίως διαγνωστικές εφαρµογές, είναι το ψυχοµουσικά τεστ.  

 Η µέθοδος που περιγράφουµε εδώ ανήκει στη γαλλίδα ψυχίατρο Verdeau-

Paillès και περιλαµβάνει µεταξύ άλλων ακρόαση 10 αποσπασµάτων 

µουσικών έργων. Τα έργα διαλέγονται συγκεκριµένα µε βάση µουσικές ή 

ψυχοµουσικές ιδιότητες (π.χ. περιγραφικό έργο, ρυθµικό έργο, µελωδικό 

έργο, θόρυβος, τραγούδι, ορχήστρα, µικρό σύνολο κ.α.) και οι απαντήσεις 

τυποποιούνται σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Ο θεραπευόµενος που 



 

 

30

30

υποβάλλεται στη διαδικασία του τεστ καλείται να αναφέρει, κάθε φορά, τις 

εντυπώσεις του για το έργο. Οι απαντήσεις του κατηγοριοποιούνται 

(αισθητηριακές, κιναισθητικές, κινητικές, διανοητικές, εικόνες, µνήµες, κρίσεις, 

εκλογικεύσεις κ.α.) και στη συνέχεια, µετά από µια συνέντευξη που αφορά τη 

µουσική «ταυτότητα» του θεραπευοµένου κι ένα ενεργητικό test, συντάσσεται 

ένα ψυχοµουσικό προφίλ του θεραπευοµένου. 

      Το ψυχοµουσικό προφίλ γίνεται πριν την έναρξη των θεραπευτικών 

συνεδριών και περιέχει πληροφορίες : 

      - ∆ιαγνωστικού χαρακτήρα, χρήσιµες για όλη τη θεραπευτική οµάδα, και 

      - Θεραπευτικής κατεύθυνσης, χρήσιµες για το µουσικοθεραπευτή, σε 

σχέση µε το ποια µέθοδο θα ακολουθήσει για κάθε θεραπευόµενο, πριν 

αρχίσει τη θεραπευτική διαδικασία. 

 

Ενεργητική Μουσικοθεραπεία: 

 

Κυριότερες Μέθοδοι: 

      Στην Ενεργητική Μουσικοθεραπεία (Active) ο θεραπευόµενος, δηµιουργεί 

µουσική. Αυτό µπορεί να γίνει µε ψυχοπαιδαγωγικές µεθόδους,  µε 

αυτοσχεδιασµό ή σύνθεση. Χρησιµοποιεί µουσικά όργανα ή τη φωνή, ενώ οι 

συνεδρίες µπορεί να γίνονται ατοµικά ή οµαδικά. 

 

      Η Ενεργητική Μουσικοθεραπεία δεν απαιτεί από το θεραπευόµενο ειδικές 

γνώσεις, και χρησιµοποιεί όργανα απλά στη χρήση. Αρκετά συχνή είναι η 

χρήση οργάνων ‘έθνικ’ τύπου διαφόρων κρουστών, ξυλόφωνων, 

µεταλλόφωνων, φλογέρας κ.α. Όλα τα όργανα µπορεί να είναι κατάλληλα για 

µουσικοθεραπεία. Προσπαθούµε να έχουµε στη διάθεσή µας όσο 

περισσότερα όργανα, αντιπροσωπευτικά όλων των ειδών (πνευστά, κρουστά, 

έγχορδα) και µε τη µεγαλύτερη δυνατή έκταση. 

 

Α. Ψυχοπαιδαγωγικές Μέθοδοι και Μουσικοθεραπεία: 

      Οι Ψυχοπαιδαγωγικές µέθοδοι χρησιµοποιούν παιδαγωγικές τεχνικές µε 

σκοπό όχι την εκµάθηση, αλλά τη µουσικοθεραπεία.  

Οι τεχνικές αυτές µπορεί να αφορούν σε εκµάθηση κάποιου οργάνου, 

τραγουδιού, κάποιων µουσικών δεξιοτήτων κ.α.  
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Κάποιες από αυτές τις τεχνικές είναι : 

• Προσαρµογή της µεθόδου Orff (δουλειά µε βάση την έµφυτη 

µουσικότητα, ρυθµό, ερώτηση-απάντηση, δόµηση ΑΒΑ κ.α.). Άλλες 

τεχνικές χρησιµοποιούν τις µεθόδους Dalcroze, Willems κ.α. 

• Kupperschmitt : Η γαλλίδα µουσικοθεραπεύτρια χρησιµοποιεί την 

εκµάθηση τεχνικών µουσικών δεξιοτήτων µε σκοπό την ανάπτυξη 

στοιχείων της προσωπικότητας του θεραπευοµένου, όπως η θέσπιση 

ορίων, η αυτοεκτίµηση, η αποδοχή της δυσκολίας (frustration), η 

οµαδικότητα και το µοίρασµα κ.α. Πρόκειται για γνωσιακή προσέγγιση. 

• Instructional Music Therapy (Bruscia, 1989). Ο αµερικανός 

µουσικοθεραπευτής χρησιµοποιεί το µουσικό µάθηµα για να επιτύχει 

µη µουσικούς σκοπούς, σαν ένα µέσο ψυχοθεραπείας. 

 

Β. Σύνθεση: 

      Η προσέγγιση αυτή αφορά συχνά τη σύνθεση µέρους ή ολόκληρου 

µουσικού έργου. Ο θεραπευόµενος συνθέτει µουσική ή στίχους ή και τα δύο. 

Η δηµιουργία τραγουδιών είναι η συχνότερη.  

 

Γ. Αυτοσχεδιασµός: 

      Αποτελεί τη βάση των περισσότερων µεθόδων ενεργητικής 

µουσικοθεραπείας. Η αυθόρµητη έκφραση του θεραπευόµενου µας δίνει τη 

δυνατότητα να έχουµε πρόσβαση στην ασυνείδητη πληροφορία, και να 

δουλέψουµε πάνω σ’ αυτή.  

Πρόκειται για αυτοσχεδιασµό µε µουσικά όργανα ή τη φωνή, ελεύθερο ή 

δοµηµένο µέσα σε κάποια µουσικά πλαίσια (π.χ. συνοδεία µε συγχορδίες, 

ρυθµός, κινούµενο γύρω από κάποια µουσική παράµετρο όπως τονικότητα) ή 

και οργανωµένο γύρω από µια µη µουσική ιδέα π.χ. κάποιο θέµα, κάποιο 

γεγονός, συναίσθηµα κ.α. Μπορεί να γίνει ατοµικά, µεταξύ του θεραπευτή και 

του θεραπευόµενου ή σε οµάδα. 

• Η Αναλυτική Μουσικοθεραπεία Οµάδας (Edith Lecourt, Γαλλία) 

Βασικό εργαλείο η τεχνική communication sonore, που βασίζεται στον 

ελεύθερο αυτοσχεδιασµό οµάδας. Πρόκειται για µέθοδο ψυχαναλυτικά 

προσανατολισµένη, που χρησιµοποιεί τα δυναµικά της οµάδας. Αποτελεί 
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εργαλείο που επικεντρώνει στην ανθρώπινη σχέση, αλλά και την επαφή µε 

την πραγµατικότητα. 

• Η Αναλυτική Μουσικοθεραπεία (Priestley, Αγγλία) 

      Μέθοδος κυρίως ατοµικής θεραπείας, που ο θεραπευόµενος 

αυτοσχεδιάζει, συνοδευόµενος από το θεραπευτή. Ακολουθεί τέσσερα στάδια: 

εντοπισµός του ζητήµατος, ορισµός των ρόλων θεραπευτή και 

θεραπευόµενου στον αυτοσχεδιασµό, αυτοσχεδιασµός και συζήτηση. 

• Γιουγκιανής κατεύθυνσης Αναλυτική Μουσικοθεραπεία (Austin,Η.Π.Α.) 

      Η µέθοδος χρησιµοποιεί αυτοσχεδιασµό, και ο θεραπευτής παίζει ρόλο 

«καθρέφτη», στηρίζει (holding) και προκαλεί το διάλογο µε το θεραπευόµενοι. 

• Η µουσικοψυχοθεραπεία (Benenzon, Αργεντινή) 

      Βασική έννοια η ISO – Identidad Sonor θεραπευτή και θεραπευόµενου κι 

η εναρµόνισή τους. Χρησιµοποιεί ατοµικές συνεδρίες ενεργητικής 

µουσικοθεραπείας στις οποίες η επικοινωνία είναι αποκλειστικά µη-λεκτική 

(«αναλογική επικοινωνία»). Αποτελεί στην ουσία µεικτή σχολή, που 

χρησιµοποιεί στοιχεία γιουγκιανής ψυχανάλυσης και γνωσιακά στοιχεία. 

• Creative Music Therapy (Nordoff & Robbins, Αγγλία κι Η.Π.Α.) 

      Η σχολή αυτή χρησιµοποιεί τη µουσική και τον αυτοσχεδιασµό σαν το 

βασικό παράγοντα ανταλλαγής µεταξύ θεραπευτή και θεραπευόµενου, και 

σαν το βασικό µεταµορφωτικό παράγοντα στη θεραπεία. Συνήθως 

απευθύνεται σε παιδιά. Ο θεραπευτής αυτοσχεδιάζει στο πιάνο, που είναι το 

βασικό όργανο σε αυτή τη µέθοδο, κι ο θεραπευόµενος απαντά µε 

αυτοσχεδιασµό µε κρουστά όργανα και µε τη φωνή. Χρησιµοποιούν 

συγκεκριµένα µουσικά στοιχεία για συγκεκριµένες κλινικές καταστάσεις, π.χ. 

διαστήµατα πέµπτης ή έκτης, ιδιαίτερους τρόπους στο πιάνο κ.α. 

Πρόκειται για µέθοδο προσανατολισµένη περισσότερο προς τον ανθρωπισµό. 

 

• Alvin, Αγγλία 

      Η αγγλίδα µουσικοθεραπεύτρια χρησιµοποιεί τη µουσική και τον 

αυτοσχεδιασµό, εµπνευσµένη από ψυχαναλυτικές και ανθρωπιστικές αρχές, 

σαν µέσο αλλαγής στην ψυχοθεραπεία. 

 

• Φωνητικός Αυτοσχεδιασµός 
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      Ο φωνητικός αυτοσχεδιασµός µπορεί να πάρει οποιαδήποτε από τις 

κατευθύνσεις που περιγράψαµε παραπάνω, και µπορεί να γίνει µε άλλες 

φωνές ή µε συνοδεία οργάνων. Η τεχνική του Solokov (Η.Π.Α.) συνδυάζει 

αναπνοή, toning, φωνητικό αυτοσχεδιασµό, τραγούδι, άγγιγµα, φαντασίωση 

εικόνων και λόγο.  

 

      Εκτός από τον αυτοσχεδιασµό, η χρήση της φωνής είναι σηµαντική σε 

όλες τις µορφές ενεργητικής µουσικοθεραπείας. 

 

      Άλλες µέθοδοι που χρησιµοποιούνται τη φωνή µοιάζουν µε την 

ηχοθεραπεία, δηλαδή χρησιµοποιούν τραγούδι και τις δονήσεις που προκαλεί 

σε συγκεκριµένες συχνότητες µε σκοπό την εναρµόνιση του σώµατος και της 

ψυχής. Π.χ στην Ψυχοφωνία (Aucher, Γαλλία) η κάθε νότα έχει συγκεκρίµένες 

ιδιότητες, µε βάση την κινέζικη παράδοση. Έτσι το ντο συνδέεται µε την 

ενεργητικότητα κι αποφασιστικότητα, το λα µε το ζωτικό δυναµικό κ.α. 

Παροµοίως, άλλες τεχνικές ηχοθεραπείας συνδέουν τις 7 νότες µε τα 7 τσάκρα 

της ινδικής παράδοσης π.χ. το λα 440Hz συνδέεται µε το 7ο τσάκρα «του 

στέµµατος» και την επίφυση κ.α. 

 

• Μουσικό Ψυχόδραµα  

      Η τεχνική αναπτύχθηκε από τον εφευρέτη του κλασσικού ψυχοδράµατος 

J.L. Moreno και αναπτύχθηκε εκτενώς στη µουσικοθεραπεία από τον ανιψιό 

του J. Moreno (Η.Π.Α.). Xρησιµοποιεί το µουσικό αυτοσχεδιασµό για να 

στηρίξει τα διάφορα στάδια του κλασσικού ψυχοδράµατος (ζέσταµα, 

δραµατοποίηση µιας σκηνής κ.α.) 

 

• Αυτοσχεδιαστική θεραπεία µε βάση τη µέθοδο Orff 

      Βασίζεται στην έµφυτη µουσικότητα του ανθρώπου. Περιλαµβάνει 

ζέσταµα, ερέθισµα, εξερεύνηση της ιδέας, συντονισµός της µουσικής 

απάντησης, επιλογή των µερών του αυτοσχεδιασµού που θα κρατηθούν και 

τέλος. 

 

• Experimental Improvisation Therapy (Riordan & Bruscia, Η.Π.Α.) 
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      Χρησιµοποιεί αυτοσχεδιασµό όπου κάποιες µουσικές παράµετροι µένουν 

σταθερές και κάποιες άλλες αλλάζουν. Εναλλάσσει το µουσικό αυτοσχεδιασµό 

µε τη συζήτηση. 

 

 

 

3.4: ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ Η ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 
 

      Περίπου το 40% των µουσικοθεραπευτών ασχολείται µε ανθρώπους που 

έχουν διανοητικές διαταραχές, αναπτυξιακά προβλήµατα ή µε ηλικιωµένους 

ανθρώπους σε οίκους ευγηρίας ή σε άλλα ιδρύµατα, ακόµη και σε φυλακές. 

Ιστορικά η διανοητική ασθένεια ή καθυστέρηση ήταν από τις κύριες ασθένειες 

που εξυπηρετούνταν από τους µουσικοθεραπευτές. Κατά τη διάρκεια του 

χρόνου όµως, παρατηρούµε ότι οι οµάδες ασθενών που εξυπηρετούνται από 

τους µουσικοθεραπευτές συνεχώς αλλάζουν. Πριν από µερικές δεκαετίες, τα 

περισσότερα παιδιά, τα οποία γεννιούνταν πρόωρα, πέθαιναν µετά τη 

γέννηση τους. Σήµερα όµως, µπορούν αυτά τα παιδιά να επιζήσουν και να 

έχουν µια ειδική εκπαίδευση και περίθαλψη από ένα µουσικοθεραπευτή 

(Davis, Gfeller&Thaut, 1999). 

 

      Η µουσικοθεραπεία περιλαµβάνει αρκετές οµάδες ασθενών, οι οποίες 

µπορούν να επωφεληθούν από αυτή. Απευθύνεται, µεταξύ άλλων, σε παιδιά 

και ενήλικες που χρειάζονται στήριξη σχετικά µε τη συναισθηµατική και 

επικοινωνιακή τους ανάπτυξη. Η ηλικία δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο στη 

µουσικοθεραπεία αντιθέτως, οι µουσικοθεραπευτές δουλεύουν µε ανθρώπους 

όλων των ηλικιών που αντιµετωπίζουν κάποια ψυχολογικά ή και 

συναισθηµατικά προβλήµατα, κινητικές ή νοητικές αναπηρίες προβλήµατα 

συµπεριφοράς ή επικοινωνίας ή µαθησιακές δυσκολίες. Επιπρόσθετα, 

µπορούν να επωφεληθούν οι ασθενείς µε εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια ή 

τραυµατισµούς του εγκεφάλου, άτοµα µε ειδικές ανάγκες ή άλλες µορφές 

σωµατικής ή ψυχικής µειονεξίας, άτοµα µε προβλήµατα εθισµού σε 

εξαρτησιογόνες ουσίες, γυναίκες κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης και τοκετού 

και άλλα (Παπαδοπούλου, 2004). 
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      Ο Κυπριωτάκης (1997), αναφέρει χαρακτηριστικά: «πως η 

µουσικοθεραπεία στην αντιµετώπιση των ψυχικών διαταραχών ως 

θεραπευτικό µέσο κατέχει σηµαντική θέση ανάµεσα στις σύγχρονες 

ψυχοθεραπευτικές µεθόδους. Πρόκειται για µια ειδική µέθοδο ψυχοθεραπείας 

που µε τα στοιχεία και τα είδη µουσικής που έχει στη διάθεσή της προσπαθεί 

να ασκήσει θεραπευτική επίδραση τόσο στην υποκείµενη διάθεση του 

‘ασθενούς’ όσο και στις διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες και τα οργανικά 

συστήµατα». 

 

      Η µουσική, λοιπόν, µπορεί να έχει µία εκτεταµένη επίδραση στην 

ανάπτυξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες. Υποστηρίζεται, επίσης, ότι η 

µουσική είναι µία καθολική εµπειρία. Με αυτή τη φράση εννοείται πως όλοι 

µπορούν να µοιραστούν τα θεµελιώδη στοιχεία της µουσικής, τα οποία είναι: η 

µελωδία, η αρµονία και ο ρυθµός, και να συµµετέχει στις ψυχικές λειτουργίες 

του καθενός από µας. Επιπλέον, αναφέρεται ότι η µουσική, εκτός από το να 

είναι καθολική εµπειρία είναι και ένας καθολικός τρόπος επικοινωνίας και έχει 

κληθεί ως µία γλώσσα η οποία είναι µη λεκτική. Η επικοινωνία των ανθρώπων 

µέσω της µουσικής είναι ιδιαίτερη, ουσιαστική, διαφορετική και εξαιτίας αυτού 

η µουσική είναι σηµαντική για τη θεραπεία των παιδιών µε ατόµων µε ειδικές 

ανάγκες (Nordoff-Robbins, 1992).  

 

      Η µουσικοθεραπεία δε χρησιµοποιείται µόνο σε άτοµα που έχουν κάποια 

προβλήµατα ψυχικά ή σωµατικά, αλλά είναι πολύ χρήσιµη και σε υγιή άτοµα. 

Βοηθά στην καταπολέµηση του άγχους µέσα από το συναισθηµατικό 

προσανατολισµό της µουσικής (Καραφά, 2005). 

       

Η αγγλίδα µουσικοθεραπεύτρια Alvin αναφέρει πως: «η µουσική είναι ένα 

πεδίο πολλαπλών εµπειριών που επιδρά στο µυαλό των ανθρώπων, το σώµα 

και τα συναισθήµατα. ∆ιαπερνά το υποσυνείδητό τους και µπορεί να 

αποκαλύψει τι κρύβεται εκεί.» Η µουσικοθεραπεία µπορεί να βοηθήσει τον 

άνθρωπο να εκφράσει τα συναισθήµατά του και να επικοινωνήσει µε το 

περιβάλλον του. (Χρυοσπάθης, 2003). 
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ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ: 

      Η καθιέρωση της µουσικοθεραπείας στο χώρο της εκπαίδευσης οφείλεται 

στον παιδαγωγό Emile Zaques-Dalcroze (1865-1950). Θέλοντας να βοηθήσει 

τα παιδιά που αντιµετώπιζαν κάποιες ψυχικές ή και σωµατικές παθήσεις 

δηµιούργησε ένα ειδικό πρόγραµµα µουσικής εκπαίδευσης για να µπορέσουν 

αυτά τα παιδιά να αναπτύξουν τις ικανότητές τους. Υποστηρίζει ότι, όπως η 

µουσική µπορεί να θεραπεύσει ένα οποιοδήποτε παιδί, µπορεί να θεραπεύσει 

και ένα παιδί µε ειδικές ανάγκες µε ένα τελείως άµεσο τρόπο. Το ειδικό 

πρόγραµµα µουσικής εκπαίδευσης το οποίο εφάρµοσε ήταν βασισµένο 

κυρίως στη ρυθµική αγωγή, σε άµεση επαφή µε ρυθµούς του ανθρώπινου 

σώµατος. Έγιναν αρκετές έρευνες µε βάση αυτή τη µέθοδο και κυρίως σε 

παιδιά µε ειδικές ανάγκες που είχαν µέσα τους ανεπτυγµένη την αίσθηση του 

ρυθµού. 

 

      Σύµφωνα µε τους Nordoff και Robbins (1977), η εφαρµοή της 

µουσικοθεραπείας ενδείκνυται σε παιδιά , εφήβους, ενήλικες και υπερήλικες 

µε σωµατικά ψυχικά και διανοητικά προβλήµατα όπως: 

1. δυσκολίες επικοινωνίας και λόγου: χρησιµοποιείται κυρίως σε παιδιά 

και εφήβους που παρουσιάζουν προβλήµατα στην οµιλία τους (π.χ. 

κακή άρθρωση) και προσπαθούν να το αντιµετωπίσουν κυρίως µέσω 

της µουσικοθεραπείας µε το τραγούδι. 

2. µαθησιακές δυσκολίες : αφορά κυρίως τα άτοµα µε δυσλεξικό 

σύνδροµο και χαµηλές επιδόσεις σε όλα τα µαθήµατα. Παιδιά και 

έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν έντονα προβλήµατα 

συµπεριφοράς, δυσκολίες κοινωνικής προσαρµογή και µη συνεργασία 

µε άλλους ανθρώπους. Η µουσικοθεραπεία τα βοηθάει να 

χαλαρώσουν και να συνεργαστούν µε το καθηµερινό περιβάλλον. 

3. διάσπαση συµπεριφοράς-υπερκινητικότητα: η µουσικοθεραπεία 

βοηθάει παιδιά και εφήβους µε διαταραχή υπερκινητικότητας 

διάσπασης της προσοχής, να αντιµετωπίσουν προβλήµατα 

συµπεριφοράς, καθώς επίσης, και ελέγχου και κινησιολογίας του 

σώµατος. 

4. αναπτυξιακές διαταραχές: η χρήση της µουσικοθεραπείας σε άτοµα µε 

αναπτυξιακές διαταραχές, όπως ο αυτισµός βοηθάει ώστε ο ασθενής 
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να απελευθερωθεί από το κλειστό περιβάλλον το οποίο επιβάλλει στον 

εαυτό του και µέσω της µουσικής, να επικοινωνήσει µε τον κόσµο γύρω 

του. 

5. χρόνιες σωµατικές ασθένειες: ασθένειες όπως ο καρκίνος, Alzheimer, 

HIV, σαφώς δε µπορούν να θεραπευθούν µέσω της µουσικής, αλλά η 

εφαρµογή σε άτοµα που πάσχουν από τέτοιου είδους ασθένειες 

σίγουρα απαλύνει τον πόνο τους (σωµατικά και ψυχικά). 

6. πολλαπλές αναπηρίες: η εφαρµογή της µουσικοθεραπείας 

πραγµατοποιείται και σε περιπτώσεις ατόµων µε αναπηρίες, π.χ. 

σωµατικές, τύφλωσης κώφωσης. (Davis, Gfeller& Thaut,1999,  Bunt, 

2003)  

 

      Τέλος σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του pasadenachilddevelopment.com 

η µουσικοθεραπεία µπορεί να είναι αποτελεσµατική στην κάλυψη των 

αναπτυξιακών αναγκών µε τους ακόλουθους τρόπους:   

 

1. ο ρυθµός και η µουσική µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

υποστηρίξουν την ανάπτυξη σε πολλές περιοχές συµπεριλαµβανοµένου:  

δεξιότητες επικοινωνίας, προσοχή και αλληλεπίδραση και δεξιότητες 

µετακίνησης/µηχανών   

 2. µουσική παρέχει συγκεκριµένη πολυαισθητηριακή υποκίνηση, µέσω της 

ακοής, της όρασης, της αφής και του συναισθήµατος.  Το ρυθµικό συστατικό 

της µουσικής είναι πολύ οργανωµένο για τα αισθητήρια συστήµατα και 

υποστηρίζει το συναισθηµατικό και συµπεριφοριστικό κανονισµό.  Η 

ακουστική επεξεργασία και άλλες αντιληπτικών/µηχανών, ακαθάριστων και 

λεπτών µηχανών δεξιότητες αισθητήριος-µηχανών, µπορούν να ενισχυθούν 

µέσω της µουσικοθεραπείας.     

3. τα µουσικά στοιχεία και η δοµή παρέχουν µια αίσθηση  ασφάλειας, µια 

οικειότητα στη µουσικοθεραπεία που ενθαρρύνει τους πελάτες να 

προσπαθήσουν και να θέσουν νέους στόχους µέσα σε προβλέψιµο αλλά 

µικρό χρονικό διάστηµα.  

4. η µουσική χτίζει σχέσεις εµπιστοσύνης, που αποτελούν µια ισχυρή βάση 

για µάθηση, αυτοέκφραση και επικοινωνία. 
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5. ενισχύει τη σχέση γονέας-παιδιού και την ικανότητα παιδιού σε κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις   

6. η µουσική ‘συλλαµβάνει’ και  βοηθά στη διατήρηση της προσοχής.      

Παρακινεί ιδιαίτερα και µπορεί να υποστηρίξει τη συνεχή δέσµευση µε µια 

συνεχή ροή των αλληλεπιδράσεων.   

7. η µουσικοθεραπεία µπορεί να επιτρέψει σε κάποιον, που δεν µπορεί να 

µιλήσει (π.χ. ένα αυτιστικό παιδί), να επικοινωνήσει, να συµµετάσχει, και να 

εκφραστεί µη-προφορικά, µέσω των ήχων, των χειρονοµιών, του βλέµµατος 

µατιών και των σηµαδιών.  Πολύ συχνά η µουσικοθεραπεία βοηθά, επίσης, 

στη ανάπτυξη των λεκτικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, οµιλίας και γλώσσας.  Ο 

διαπροσωπικός συγχρονισµός και η αµοιβαιότητα στο κοινό παιχνίδι, βοηθάει 

να αναπτυχθεί κάποιου είδους επικοινωνία µε το άλλο πρόσωπο (θεραπευτή), 

και  µπορούν να προσαρµόσουν ως µεµονωµένες µορφές επικοινωνίας   

8. η µουσικοθεραπεία παρέχει ευκαιρίες ώστε να δηµιουργεί κατάλληλες 

εκφράσεις, έτσι ώστε η επιρροή και η χρήση τους να προκαλούν τις διάφορες 

συγκινήσεις.   

 
 

 

3.5:ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

 
      Σύµφωνα µε  A.M.T.A. (American Music Therapy Association) και  

C.M.T.A. (Canadian Music Therapy Association), (αµερικάνικος και καναδικός 

οργανισµός µουσικοθεραπείας αντίστοιχα), τα µέσα που χρησιµοποιεί ένας 

µουσικοθεραπευτής είναι: 

 

1. Το τραγούδι: χρησιµοποιείται κυρίως για να βοηθήσει ανθρώπους µε 

λεκτικά προβλήµατα να βελτιώσουν την άρθρωσή τους, το ρυθµό και 

την αναπνοή τους. Επίσης είναι µέσο, το οποίο µπορεί να βελτιώσει τις 

συνθήκες διαβίωσης των ατόµων µιας οµάδας, γρηγορότερα και σε 

υψηλοτέρα ποσοστά επιτυχίας. Το τραγούδι, µπορεί να επαναφέρει 

αναµνήσεις και συζητήσεις σε άτοµα που πασχουν από σχιζοφρένεια. 

Με αυτή τη µέθοδο µειώνεται η ανησυχία και ο φόβος. 
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2. Τα µουσικά όργανα: τα µουσικά όργανα (κυρίως τα κρουστά), µπορούν 

να βοηθήσουν ασθενείς µε κινητικά προβλήµατα στο νευρολογικό 

σύστηµα. Επιπρόσθετα µπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία και την 

προσοχή και δίνουν ευκαιρίες ώστε να «παίζονται διάφοροι ηγετικοί 

ρόλοι» από τους συµµετέχοντες. Σε µουσικοθεραπευτική συνεδρία, ο 

µουσικοθεραπευτής  εκτός από κρουστά µπορεί να χρησιµοποιήσει και 

άλλα µουσικά όργανα όπως πιάνο, κιθάρα κ.α. καθώς και όργανα του 

συστήµατος Orff που κατέχουν εξέχουσα θέση στις προτιµήσεις των 

θεραπευτών. 

3. Ο ρυθµός: ρυθµικές ασκήσεις µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 

διευκολύνουν και να βελτιώσουν µία σειρά κινητικών ικανοτήτων και 

ιδιοτήτων όπως της ευκινησίας, της δύναµης, της ισορροπίας του 

συντονισµού, της συνέπειας σταθερού βηµατισµού και της χαλάρωσης. 

Σκοπός αυτών των ασκήσεων είναι η διατήρηση του κινήτρου και η 

δραστηριοποίηση. Η χρήση των ρυθµικών µοτίβων µπορεί, να 

βοηθήσει άτοµα µε δυσκολίες όπως αφασία και εµβολή, ώστε να 

βελτιώσουν την ικανότητά τους να ανέχονται και να επεξεργάζονται 

επιτυχώς τις αισθητήριες πληροφορίες. 

4. Ο αυτοσχεδιασµός: είναι ίσως από τις πιο σηµαντικές µεθόδους µε την 

οποία υπάρχει δυνατότητα δηµιουργικής έκφρασης σκέψεων και 

συναισθηµάτων µε µη λεκτικά µέσα. Είναι σχετικά εύκολο για τους 

ασθενείς και δεν απαιτεί καµία προηγούµενη µουσική κατάρτιση. Αυτή 

η µέθοδος βοηθά το θεράποντα να δηµιουργήσει µία σχέση µεταξύ 

αυτού, του ασθενούς και της µουσικής. 

5. Η σύνθεση: είναι χρήσιµη στη διευκόλυνση εξωτερικών ιδεών, 

συναισθηµάτων και εµπειρίας. Για παιδιά που νοσηλεύονται σε 

νοσοκοµεία η σύνθεση τραγουδιών είναι ένας τρόπος να εκφράσουν 

και να ξεπεράσουν τους φόβους τους. Επιπλέον, είναι ένας καλός 

τρόπος, ώστε άνθρωπο µε ανίατες ασθένειες να σκεφτούν και να 

επικεντρωθούν στα συναισθήµατά τους, την έννοια της ζωής και του 

θανάτου. Η σύνθεση τραγουδιού µπορεί να βοηθήσει εφήβους να 

εξετάσουν επίπονες µνήµες και τραύµατα από ψυχικές ή σωµατικές 

κακοποιήσεις µε σκοπό να εκφράσουν συναισθήµατα και σκέψεις που 

είναι κοινωνικά µη αποδεκτά. 
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6. Η ακρόαση µουσικής: έχει πολλές θεραπευτικές εφαρµογές. Βοηθά το 

άτοµο  να αναπτύξει γνωστικές δεξιότητες όπως η προσοχή και η 

µνήµη και του επιτρέπει να ασκήσει µία αίσθηση ελέγχου για 

ο,τιδήποτε προκύψει. Κατά τη διάρκεια εγκυµοσύνης, η µουσική 

ακρόαση µπορεί να παρέχει µία σύνδεση µεταξύ του ενδοµήτριου και 

εξωτερικού περιβάλλοντος, καθώς, επίσης και κατά τη διάρκεια του 

τοκετού, αφού στηρίζει τη µητέρα στα διάφορα στάδια και τη βοηθά να 

ηρεµεί. Έτσι ο τοκετός γίνεται πιο ανώδυνος. Τέλος, για άτοµα µε 

ψυχολογικές διαταραχές όπως ελαφριού ή µεσαίου τύπου 

σχιζοφρένεια, η µουσική ακρόαση εξασφαλίζει ένα αίσθηµα οικειότητας 

και αυξανόµενου προσανατολισµού προς την πραγµατικότητα. 

 

      Τελειώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ σε συζήτησή µου µε τον ψυχίατρο-

µουσικοθεραπευτή κ. Κουνενή. Τονίζει πως, κατά τη διάρκεια 

µουσικοθεραπευτικής συνεδρίας πρέπει και το παιδί να παίζει µουσική. Με 

αυτόν τον τρόπο µπορεί να αντιληφθεί κανείς τη µουσικότητα του παιδιού. Σε 

προσαρµοσµένη µουσική προσπαθεί, ο µουσικοθεραπευτής, να αποκτήσει 

στάδιο επαφής. Όµως, όπως αντιλαµβάνεται κανείς, ποτέ δε ξέρει τι µπορεί 

να προκύψει. Με αυτιστικό παιδί, ξεκινά πάντα µε 7ες. Ο µουσικοθεραπευτής 

τραγουδά µαζί µε το παιδί και προσπαθεί να το κάνει να συνεχίσει. Είναι 

απαραίτητη, φυσικά, η βλεµατική επαφή. Τα τραγούδια είναι απλά και οι στίχοι 

έχουν να κάνουν µε απλά καθηµερινά πράγµατα, όπως, διάλογοι λεκτικοί και 

παράλληλα µουσική και άλλες δραστηριότητες π.χ. αν η µουσική παραπέµπει 

σε θάλασσα, 15-20 λεπτά να ζωγραφίσει ακούγοντας αντίστοιχη µουσική ή και 

να εκφραστεί µέσω κινήσεων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ 
 

«ονειρεύοµαι µία µουσική παιδεία όπου το ίδιο το σώµα θα παίζει το ρόλο του 

ενδιάµεσου ανάµεσα στους ήχους και στη σκέψη και θα γίνει το άµεσο όργανο 

της έκφρασης των συναισθηµάτων» (Dalcroze, 1921) 

 

4.1:Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 
 

      Το 1949, η Seymour, µία από τις πρωτοπόρους της µουσικοθεραπείας, 

ίδρυσε ένα οργανισµό στη Νέα Υόρκη ο οποίος ονοµάστηκε Εθνικό ίδρυµα 

µουσικοθεραπείας, εξαιτίας του πρώτου παγκοσµίου πολέµου. Η Seymour 

έκανε επισκέψεις σε νοσοκοµεία και σε ινστιτούτα της Νέας Υόρκης και 

πρόσφερε µουσικοθεραπευτικές υπηρεσίες στους βετεράνους που 

επέστρεφαν από την Ευρώπη. Επειδή, δε µπορούσε να κάνει όλη αυτή τη 

δουλειά µόνη της, εκπαίδευσε περίπου 500 «µουσικούς γιατρούς», οι οποίοι 

θα τη βοηθούσαν µε τους τραυµατίες του 2ου παγκοσµίου πολέµου.  

Βλέποντας τα ευεργετικά αποτελέσµατα της µουσικοθεραπείας, προσπάθησε 

να εκπαιδεύσει όσο το δυνατόν περισσότερους µουσικούς, οι οποίοι είχαν 

βασικές γνώσεις της µουσικής, ικανότητα να παίζουν απλή µουσική µε 

ευχάριστη µελωδία και συγκεκριµένο ρυθµό και προσπαθούσαν µέσω της 

µουσικής  να ανακουφίζουν τον πόνο των τραυµατισµένων (Καραφά, 2005). 

 

      Σύµφωνα µε τις απόψεις των Davis, Gfeller & Thaut (1999),  ένας 

µουσικοθεραπευτής δεν πρέπει να είναι µόνο καλός µουσικός αλλά και καλός 

θεράπων. Πρέπει να έχει άριστες µουσικές δεξιότητες, ευρεία γνώση µουσικής 

και να µπορεί να τη χρησιµοποιήσει µε ευελιξία , µε ένα τρόπο δηµιουργικό 

και αισθητικά ικανοποιητικό. Αν ένας µουσικοθεραπευτής δεν έχει τις µουσικές 

αυτές γνώσεις, δε µπορεί να εκπαιδευτεί αργότερα στην κλινική χρήση της 

µουσικής. Σηµαντικά χαρακτηριστικά είναι επίσης η ικανότητα για 

διαπροσωπική επικοινωνία και η καλή φυσική υγεία για το λόγο ότι η εργασία 

του θεράποντα είναι φυσικά και διανοητικά απαιτητική (Davis, Gfeller & Thaut, 

1999). 
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      Η Παπαηλιού (2001), τονίζει, πως ο µουσικοθεραπευτής θα πρέπει να έχει 

ειδική εκπαίδευση τόσο στη µουσική όσο και στις επιστήµες της 

συµπεριφοράς για να µπορεί να κάνει σωστά και ολοκληρωµένα τη δουλειά 

του. Επιπρόσθετα, θα πρέπει  να µπορεί να αναλαµβάνει παιδιά µε κάθε 

είδους αναπτυξιακή διαταραχή. 

 

      Γενικότερα, επειδή ο µουσικοθεραπευτής ασχολείται µε άτοµα που έχουν 

αρκετές ιδιαιτερότητες, πρέπει να έχει υποµονή, διακριτικότητα, κατανόηση 

και καλή αίσθηση του χιούµορ. Πολύ σηµαντική είναι, επίσης, η αξιοπιστία, η 

γνησιότητα και η ηθική σε ένα µουσικοθεραπευτή. Επιπλέον, θα πρέπει να 

είναι σε θέση να αντιµετωπίζει τις καταστάσεις µε κλινική αντικειµενικότητα και 

(Davis, Gfeller & Thaut, 1999). 

 

      Ο µουσικοθεραπευτής δεν έχει κάποιο συγκεκριµένο απαραίτητα χώρο 

στον οποίο προσφέρει τις µουσικοθεραπευτικές του γνώσεις. Η 

µουσικοθεραπεία µπορεί να προσφερθεί σε νοσοκοµεία, σε γηροκοµεία, σε 

ιδρύµατα για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, σε ψυχιατρικές κλινικές, σε φυλακές, 

σε ιατρείο ή στο γραφείο του µουσικοθεραπευτή  (Davis, Gfeller&Thaut,1999). 

 

      Τέλος, η Επαγγελµατική Εταιρία Μουσικοθεραπευτών της Μεγάλης 

Βρετανίας υποστηρίζει ότι η µουσικοθεραπεία είναι µία µορφή θεραπείας, 

όπου εγκαθίσταται µία αµοιβαία σχέση µεταξύ του ασθενή και του θεραπευτή, 

που επιτρέπει την παραγωγή αλλαγών στην κατάσταση του ασθενή και την 

πραγµάτωση της θεραπείας. Ο θεραπευτής εργάζεται µε µία ποικιλία 

ασθενών, είτε παιδιά είτε ενήλικες, οι οποίοι µπορεί να έχουν 

συναισθηµατικές, σωµατικές, νοητικές ή ψυχολογικές αναπηρίες. 

Χρησιµοποιώντας δηµιουργικά τη µουσική, σε κλινικά πλαίσια, ο θεραπευτής 

προσπαθεί να εδραιώσει µία σχέση και µία διαµοιρασµένη εµπειρία και 

δραστηριότητα, που οδηγούν στην πραγµατοποίηση των προκαθορισµένων 

θεραπευτικών στόχων (Παπαδόπουλος, 2000). 
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4.2:ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ 
 

      Η διεπιστηµονική φύση της µουσικής διαφαίνεται από το γεγονός ότι 

µπορεί να ενισχύσει την άρθρωση και τη γλώσσα, όπως στη λογοθεραπεία, 

τη αδρή κινητικότητα, όπως στη φυσιοθεραπεία, τη λεπτή κινητικότητα, όπως 

στην εργοθεραπεία, της γνωστικές δεξιότητες, όπως στην ειδική αγωγή, τη 

συναισθηµατική οργάνωση, όπως στη ψυχολογία (Pellitteri 2000). Παρ’ όλα 

αυτά δεν υπάρχει στην Ελλάδα ένα οργανωµένο σύστηµα διεπιστηµονικής 

προσέγγισης της µουσικής από εκπαιδευτική και θεραπευτική σκοπιά. Ένα 

σηµαντικό θέµα που απασχολεί τα διεθνή και ελληνικά δεδοµένα αφορά τον 

αυξανόµενο αριθµό των µουσικοπαιδαγωγών που τοποθετούνται και 

εργάζονται στο χώρο της ειδικής αγωγής. Αυτό το γεγονός αποτελεί 

σηµαντικό στοιχείο της αναγνώρισης και της συµβολής της µουσικής στην 

εκπαίδευση, θεραπεία και αποκατάσταση των ατόµων µε ειδικές ανάγκες. 

Παρ’ όλα αυτά οι µουσικοπαιδαγωγοί δεν είναι έτοιµο να ανταπεξέλθουν στην 

πρόκληση της συστηµατικής ενασχόλησης και ένταξης παιδιών µε ειδικές 

ανάγκες στο µάθηµα µουσικής. Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες ανάλογα µε την 

κατηγορία στην οποία εµπίπτουν, επηρεάζονται σε διαφορετικό βαθµό από τη 

µουσική αλλά και παρουσιάζουν ιδιαίτερες ικανότητες κατά τη διάρκεια 

µουσικών δραστηριοτήτων (Σταϊκόπουλος-Καρτασίδου, 2000). 

 

      Ο µουσικοπαιδαγωγός έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες από 

τις καθηµερινές παρατηρήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια του µαθήµατός του 

µέσα σε  ένα καθαρά εκπαιδευτικό περιβάλλον. Αν και ο µουσικοπαιδαγωγός 

και ο µουσικοθεραπευτής διαφέρουν στους αντικειµενικούς στόχους που 

θέτουν, το βασικό τους ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του 

µαθητή. Σύµφωνα µε τον Patterson (2003) ο µουσικοπαιδαγωγός πίνακα 

ελέγχου µέσα από τον οποίο συλλέγονται δεδοµένα για την αναγκαιότητα του 

παιδιού/ ατόµου για την παροχή µουσικοθεραπείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 

προάγεται η διεπιστηµονικότητα και η συνεργασία ανάµεσα στον 

µουσικοπαιδαγωγό και στον µουσικοθεραπευτή σε επίπεδο αρχικής 

αξιολόγησης (Σταϊκόπουλος-Καρτασίδου, 2000). 
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      Όπως λένε οι Nordoff, Paull&Robbins, σκοπός της µουσικοθεραπείας 

είναι να προσφέρει µια ευκαιρία για ένα βήµα έξω από τα περιοριστικά όρια 

που επιβάλλονται από την κοινωνία, την παθολογία και την αυτο-αποµόνωση.  

Σαν θεράποντες, δεν µπορούµε να σταθούµε πίσω απαθώς και να 

εφαρµόσουµε τη µουσική όπως κάποιο είδος της «σχεδόν-ιατρικής» θεραπεία 

ή να αναµείνουµε και να διευκολύνουµε ένα δηµιουργικό περιβάλλον που έχει 

µία οποιαδήποτε «καρδιά». Ο στόχος µας είναι να επισκεφτούµε τον κόσµο 

της µουσικής µε τους πελάτες µας και να τους βοηθήσουµε να επιστρέψουν 

µε κάτι νέο,  ίσως κάτι που µπορούν να χρησιµοποιήσουν. 

 

      Ο θεραπευτής (γιατρός) µπορεί να θεωρηθεί και εκπαιδευτής 

(παιδαγωγός) απέναντι στον ασθενή του, όµως , καλό θα ήταν οι δύο αυτές 

έννοιες να διαχωριστούν, διότι άλλο είναι η θεραπεία και άλλο η εκπαίδευση. 

Στη θεραπεία ο γιατρός παρατηρεί, κάνει διάγνωση και εφαρµόζει µία 

θεραπευτική µέθοδο, ενώ στη µουσικοπαιδαγωγική διαδικασία ο παιδαγωγός 

ενδιαφέρεται και επιδιώκει να καθοδηγήσει τον µαθητή στην ανάπτυξη της 

µουσικής του ικανότητας και γνώσης. Ο µουσικοπαιδαγωγός θα επικεντρωθεί 

στα λάθη του µαθητή του κατά τη µουσική εκτέλεση ενός κοµµατιού, ενώ ο 

µουσικοθεραπευτής θα προσανατολιστεί στην επικοινωνία, την 

αλληλεπίδραση και την προσοχή που θα δείξει ο πελάτης κατά τη διάρκεια της 

µουσικοθεραπευτικής διαδικασίας. Στη µουσικοπαιδαγωγική γίνεται 

διδασκαλία των στοιχείων της µουσικής, ενώ στη µουσικοθεραπεία 

επιδιώκεται µία αυτοσχεδιαζόµενη µουσική απόδοση (Καρτασίδου, 2004). 

 

      Ο Bunt (2003) υποστηρίζει πως η µουσικοθεραπεία κινείται µε γνώµονα 

τη µουσική. Σκοπό έχει να εισχωρήσει στην ψυχή ενός ατόµου µε σωµατικές ή 

ψυχικές δυσκολίες και να γίνει αρωγός στην επίλυση του προβλήµατος. 

Επίσης, ο Probst(1983) διαχωρίζει το έργο του µουσικοθεραπευτή από αυτό 

του µουσικοπαιδαγωγού. Υποστηρίζει, πως αν η µουσική χρησιµοποιηθεί ως 

µέσω αλλαγής κάποιων αποκλίσεων, τότε µιλάµε για µουσικοθεραπεία στον 

παιδαγωγικό χώρο. 

 

      Αντιθέτως, ο Goll (1993) υπογραµµίζει πως ο µουσικοθεραπευτής είναι 

και ειδικός παιδαγωγός αφού σε µία µουσικοθεραπευτική συνεδρία ανάµεσα 
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στα δύο άτοµα υπάρχει η µουσική, µέσω της οποίας αναπτύσεται µία σχέση 

µε κοινές εµπειρίες. Σε αυτές τις εµπειρίες, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, 

συµπεριλαµβάνεται και η µάθηση. Κάποιες φορές, η παιδαγωγική βοηθάει τη 

µουσικοθεραπευτική διαδικασία ή και το αντίθετο. 

 

      Η Καρτασίδου (2004) αναφέρει πως ο µουσικοθεραπευτής σε µία 

συνεδρία ενδιαφέρεται περισσότερο για τη διαδικασία, παρά για το 

αποτέλεσµα. Επίσης, υποστηρίζει ότι µουσική είναι το µέσο προκειµένου να 

αναπτύξει ο ίδιος ο µουσικοθεραπευτής σε πελάτη του την κατανόηση του 

εαυτού του και του κοινωνικού περίγυρου. 

 

      Τα χαρακτηριστικά του µουσικοπαιδαγωγού και του µουσικοθεραπευτή 

αντίστοιχα, αναφέρονται χαρακτηριστικά στον παρακάτω πίνακα 

(Καρτασίδου, 2004): 

 

ΜΟΥΣΙΚΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ 

• Έχει µία αυστηρή γραµµή 

• Παίζει µε βάση την παρτιτούρα 

• Έχει  σταθερό και σίγουρο 

βλέµµα 

• Βρίσκεται πάντα σε κατάσταση 

µετακίνησης 

• Είναι συγκεκριµένος 

ακολουθώντας µία τυπική φόρµα 

στο παίξιµό του 

• Προσπαθεί να επιτύχει το 

αποτέλεσµα εξαντλώντας όλες 

τις δυνατότητες 

• Έχει πιο χαλαρή γραµµή 

• Παίζει 

ελεύθερα/αυτοσχεδιαστικά 

• Έχει απλανές και ιδεολογικό 

βλέµµα 

• ∆εν ακολουθεί τυπικές µουσικές 

δοµές 

• ∆ε πατρονάρεται 

• Παραµένει για αρκετό διάστηµα 

σε «ακινησία» 

• Το αποτέλεσµα έρχεται σα µία 

φυσική πορεία της όλης 

διαδικασίας, χωρίς πίεση 

 

     ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

                 Καρτασίδου, Λ. (2004) µουσική εκπαίδευση στην ειδική αγωγή 
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4.3: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
                        .   

      Ο µουσικοθεραπευτής πρέπει να συµµετέχει στη διάγνωση του 

προβλήµατος του κάθε ατόµου που προκύπτει να αναλάβει, και όταν 

προσδιορίσει το πρόβληµα θα πρέπει να σχεδιάσει τη δοµή και το περιβάλλον 

της µουσικοθεραπευτικής συνεδρίας , όπως επίσης και το υλικό που θα 

χρησιµοποιήσει σε αυτή τη συνεδρία. Ο µουσικοθεραπευτής είναι 

υποχρεωµένος καθώς θα σχεδιάζει τη συνεδρία να ακολουθήσει κάποιες 

βασικές αρχές οι οποίες είναι απαραίτητες. Θα πρέπει δηλαδή η κάθε 

θεραπεία να βασίζεται στο αναπτυξιακό επίπεδο του κάθε ατόµου ξεχωριστά, 

γιατί το κάθε άτοµο έχει το πρόβληµά του, τις ιδιαιτερότητές του αλλά και τις 

προτιµήσεις του. Θα πρέπει επίσης, να βλέπει την πρόοδο του κάθε ατόµου 

και οι διάφορες δραστηριότητες της θεραπείας να αυξάνονται ανάλογα µε την 

πρόοδο που έχει γίνει. Επιπλέον θα πρέπει το κάθε άτοµο που έχει το 

πρόβληµα να οδηγείται βαθµιαία στην αυτονοµία. Ο στόχος του 

µουσικοθεραπευτή δεν είναι να γίνει ο θεραπευµένος µουσικός ή να 

αποκτήσει µουσικές γνώσεις. Ο µουσικοθεραπευτής έχει τη µουσική ως µέσο 

και όχι ως στόχο της (Παπαηλιού, 2001). 

 

      Η µουσικοθεραπευτική συνεδρία µπορεί ανάλογα µε την περίπτωση να 

είναι οµαδική ή ατοµική. Γίνεται συνήθως µία φορά τη βδοµάδα και έχει 

διάρκεια περίπου 30-50 λεπτά. Συνήθως ο µουσικοθεραπευτής ηχογραφεί τις 

συνεδρίες για να µπορεί να τις αξιολογήσει. Το υλικό κάθε συνεδρίας είναι 

απόρρητο (Φρυδάκη, 2003). 

 

      Οι συνεδρίες είναι βιωµατικές και πρέπει να γίνονται σε ένα χώρο ο 

οποίος είναι εξοπλισµένος. Να υπάρχουν δηλαδή τα απαραίτητα µουσικά 

όργανα ώστε να µπορεί ο θεραπευτής να κάνει ολοκληρωµένα τη δουλεία 

του. Με αυτό τον τρόπο ο θεραπευόµενος θα µπορεί να συµµετέχει ενεργά 

στη θεραπεία και στη µουσική δηµιουργία (Φρυδάκη, 2003). 

      



 

 

47

47

      Για κάθε συνεδρία ξεχωριστά ο µουσικοθεραπευτής καταγράφει τα 

αποτελέσµατα σε πίνακες και διαγράµµατα, ώστε να µπορεί να τα αξιολογήσει 

στη συνέχεια και να κάνει τις παρατηρήσεις του. Βλέπει δηλαδή την πρόοδο 

του ασθενή του και να σχεδιάζει την επόµενη συνεδρία µε βάση τα 

αποτελέσµατα της προηγούµενης. Σκοπός κάθε αποτελεσµατικού 

µουσικοθεραπευτή, είναι η βελτίωση των ασθενών του (Αντωνακάκης, 2001). 

 

 

4.4: ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 
      Όπως προαναφέρθηκε η µουσικοθεραπεία υπήρχε από την αρχαιότητα 

αλλά από το 1950 περίπου επανεµφανίζεται στο δυτικό κόσµο µε τη νέα 

µορφή. Η µουσική, στον ιατρικό τοµέα, επιδρά στις σωµατικές λειτουργίες. 

Στην αναπνοή, πίεση, καρδιακούς παλµούς. Εφαρµόζεται σε ψυχώσεις, 

αυτισµό, σε αρρώστους που βρίσκονται σε κωµατώδη κατάσταση. 

 

      Η µουσικοθεραπεία, ως σύγχρονο επάγγελµα υγείας, είναι µία ιδιαίτερη 

σύνθετη προσπάθεια, που αναµειγνύεται στενά µε την ψυχολογία, την ειδική 

εκπαίδευση, την ψυχοθεραπεία και την ιατρική. Οι µουσικοθεραπευτές 

χρησιµοποιούν µέσα όπως το τραγούδι, σύνθεση, εκτέλεση , ακρόαση, όλα τα 

είδη µουσικής, αυτοσχεδιασµός καθώς επίσης και οµαδική συµµετοχή µέσα 

από το τραγούδι, τον χορό ή την ψυχαγωγική παραγωγή µουσικής (Ruud, 

2001). 

 

      Μία περίοδος µουσικοθεραπείας παρέχει τις ευκαιρίες για λεπτοµερή και 

αυξανόµενη παρατήρηση, επιτίµηση, καθώς και τη βαθµιαία κατανόηση για 

τον ιδιαίτερο τρόπο µε τον οποίο επικοινωνεί ένα άτοµο µε τους 

συνανθρώπους του (Bunt, 2003). 

 

      Η µουσικοθεραπεία προσφέρει την περαιτέρω δυνατότητα της ακρόασης 

µε έναν δυναµικό τρόπο, όπου το άτοµο µπορεί σαφώς να ακουστεί και να 

παρατηρηθεί µέσα σε ένα διαλογικό και ολιστικό πλαίσιο. Η µουσικοθεραπεία 

παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο οργανώνεται µία σχέση µεταξύ του πελάτη και 
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του θεράποντος. Με το να χρησιµοποιήσει τη µουσική δηµιουργικά σε κλινικό 

πλαίσιο, ο θεράπων επιδιώκει να καθιερώσει µία αλληλεπίδραση, µία κοινή 

µουσική εµπειρία που οδηγεί στην αναζήτηση των θεραπευτικών στόχων. 

Αυτοί οι στόχοι καθορίζονται µε την κατανόηση από τους θεράποντες 

παθολογίας των πελατών και των προσωπικών αναγκών τους (Association of 

Professional Music Therapist, 2000). 
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