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Εισαγωγή 

Η µουσική εκπαίδευση ή η µουσική στην εκπαίδευση δεν περιορίζεται απλά στην 

αισθητική λειτουργία της ως µορφής τέχνης (Καρτασίδου, 2002), αλλά διαποτίζει όλη τη 

σφαίρα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ως πολιτισµικό αγαθό, αποτελώντας βασικό µέρος της 

ολιστικής εκπαίδευσης (Michels, 2001).  Η µουσική εκπαίδευση εστιάζει µεταξύ άλλων στην 

ανάπτυξη της µουσικής ευφυΐας και περικλείει τέσσερα διαφορετικά είδη εκπαίδευσης 

(Elliot, 1995 στο Michels 2001):  

• Εκπαίδευση στη µουσική: η διδασκαλία και µάθηση µουσικής και µουσικής 

ακρόασης, π.χ. η διδασκαλία εκτίµησης της µουσικής 

• Εκπαίδευση σχετικά µε τη µουσική: η διδασκαλία και µάθηση συλλογισµού 

σχετικά µε τη µουσική 

• Εκπαίδευση για τη µουσική: η διδασκαλία και µάθηση γνώσης της 

διαδικασίας για τη δηµιουργία µουσικής, π.χ. η διδασκαλία εκτέλεσης, ή σύνθεσης 

• Εκπαίδευση µέσω της µουσικής: η χρήση της διδασκαλίας και µάθησης 

µουσικής, εστιάζοντας σε ορισµένους εξωµουσικούς στόχους, όπως για παράδειγµα, 

ανάπτυξη του εγκεφάλου, επιτάχυνση της µάθησης, βελτίωση της υγείας και 

πνευµατικής κατάστασης.   

Στις τρεις πρώτες διαδικασίες απαιτείται και αξιοποιείται κάποιο επίπεδο 

προϋπάρχουσας µουσικής εµπειρίας.  Στην εκπαίδευση όµως µέσω της µουσικής 

ενσωµατώνονται στη διδασκαλία κάποιου άλλου γνωστικού αντικειµένου συγκεκριµένες 

µουσικές δραστηριότητες, που διευκολύνουν τη διδασκαλία, χωρίς να απαιτείται 

προϋπάρχουσα µουσική εµπειρία.  Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται µια θετική στάση 

απέναντι στη µουσική, αναγνωρίζεται η διαθεµατική της σχέση της µε άλλα αντικείµενα, και  

αναπτύσσεται η µουσική ευφυΐα, δηλαδή η αντίδραση ενός ατόµου στον ήχο (Michels, 2001· 

Campbell, Camblell & Dickinson, 1996: 136, στο Michels, 2001).   

Ιδιαίτερη έµφαση τις τελευταίες δεκαετίες έχει δοθεί στη συµβολή της µουσικής 

εκπαίδευσης στην ανάπτυξη και ενίσχυση σχολικών δεξιοτήτων (Καρτασίδου, 2004· 

Καρτασίδου/ Σταϊκόπουλος, 2006), τόσο στο χώρο της γενικής όσο και στο χώρο της ειδικής 

αγωγής.  Είναι αδιαµφισβήτητες οι βιολογικές ρίζες της µουσικής, καθώς και η συµβολή της 

στη νευρολογική ανάπτυξη, και γενικότερα στην ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού 

(γνωστική, γλωσσική, κινητική, κοινωνική, συµπεριφορική).  Η αξιοποίηση των έµφυτων 
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δυνατοτήτων των παιδιών στη µουσική συµβάλλει στην ανάπτυξη και στην ολοκλήρωση του 

εγκεφάλου (Yoon, 2000).  Σε µια ενδιαφέρουσα µελέτη, οι Anton, Roth και Besson (2002 

στο Teachout, 2005, 6) διαπίστωσαν µέσα από εγκεφαλογραφήµατα ότι η ανάγνωση της 

µουσικής γραφής προκαλεί δραστηριότητα σε σπάνια χρησιµοποιούµενες περιοχές του 

εγκεφάλου, αφήνοντας την υπόνοια, πως τα µονοπάτια του εγκεφάλου που 

δραστηριοποιούνται κατά την ανάγνωση της µουσικής σηµειογραφίας διαφέρουν από εκείνα 

που χρησιµοποιούνται για την ανάγνωση γλωσσικών και µαθηµατικών συµβόλων.  Συνεπώς, 

η µουσική όχι µόνο διεγείρει, όσο λίγες άλλες ενασχολήσεις, αρµονικά τα δύο ηµισφαίρια 

του εγκεφάλου, αλλά ενδέχεται να δραστηριοποιεί περιοχές του εγκεφάλου, που ειδάλλως θα 

έµεναν αναξιοποίητες.    

Επιπροσθέτως, αναφορικά µε το τονικό ύψος και τις ακαδηµαϊκές επιδόσεις,  έχει 

βρεθεί ότι υψηλές συχνότητες µεταξύ 3.000 και 8.000 Hz παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια 

στον εγκέφαλο, επηρεάζοντας γνωστικές λειτουργίες, όπως τη σκέψη, τη χωρική αντίληψη 

και τη µνήµη, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα τη µυϊκή ένταση, και έτσι εξισορροπώντας το 

σώµα και επηρεάζοντας τη στάση του σώµατος (Ostrander et al, 1994: 92,93, στο Michels, 

2001).  Οι µεσαίες συχνότητες µεταξύ 750 και 3000 Hz επηρεάζουν την καρδιά και τους 

πνεύµονες, καθώς και τα συναισθήµατα.  Οι χαµηλές τέλος συχνότητες µεταξύ 125 και 750 

Hz επιδρούν στη σωµατική κίνηση και συγκέντρωση, φέρνοντας ως αποτέλεσµα νύστα και 

ύπνο.  Αν µάλιστα δεσπόζουν τέτοιες χαµηλού τονικού ύψους, εξαντλητικές συχνότητες, ο 

ακροατής είναι πιθανόν να έρθει σε κατάσταση αδράνειας, που συχνά προηγείται του 

καταθλιπτικού συνδρόµου  (Campbell, 1997: 32 · Tomatis, 1991: 209,222,  στο Michels 

2001).  Ως προς τον ρυθµό και το tempo  της µουσικής, επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον 

τρόπο µε τον οποίο ο ακροατής θα βιώσει µια µουσική εµπειρία, για παράδειγµα ως κάτι το 

υγιές, πιεστικό, χαλαρό ή ελεγχόµενο.  Μουσική χωρίς οργανωµένο ρυθµό µπορεί να 

προκαλέσει ένα αίσθηµα παροδικής ενδυνάµωσης και τόνωσης, που όµως µπορεί να 

καταλήξει σε αίσθηµα ενόχλησης.  Για τον λόγο αυτό, σε µουσική που προορίζεται για 

θεραπευτικούς σκοπούς, ο παλµός και η ταχύτητα παίζουν ζωτικό ρόλο (Michels, 2001).  Η 

ένταση τέλος και η χροιά της µουσικής επηρεάζουν και αυτές τη διάθεση του ακροατή, 

προσδίδοντας στη µουσική συγκεκριµένο ύφος.     

Η παρούσα εργασία επιχειρεί µια βιβλιογραφική διερεύνηση των ερευνητικών 

δεδοµένων που αφορούν στη συσχέτιση της µουσικής µε τη γενικότερη ανάπτυξη του 

ατόµου και τη χρήση της µουσικής στην εκπαίδευση, τόσο στον γενικό πληθυσµό, όσο και 
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στα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Το πρώτο κεφάλαιο της 

παρούσας εργασίας εστιάζει στη βιβλιογραφική διερεύνηση των ερευνητικών δεδοµένων που 

αφορούν στην αλληλεπίδραση της µουσικής µε τη γενικότερη ανάπτυξη του ατόµου.  

Αναφέρεται συγκεκριµένα στη συσχέτιση της µουσικής µε την ανάπτυξη των διαφόρων 

λειτουργιών του εγκεφάλου, τις κινητικές δεξιότητες, τις ακαδηµαϊκές δεξιότητες (γραφή, 

ανάγνωση, µαθηµατικά), τις γνωστικές δεξιότητες (µνήµη, προσοχή, χωροχρονική 

αντίληψη), τη συγκέντρωση και τη συµπεριφορά. ∆ιερευνά τέλος τη συσχέτιση της 

θεραπευτικής και εκπαιδευτικής ιδιότητας της µουσικής και τη χρήση των της θεραπευτικής 

ιδιότητας της µουσικής στην εκπαίδευση. 

Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας αναφέρεται στην επίδραση της µουσικής ιδιαίτερα 

στην ανάπτυξη των παιδιών µε ειδικές ανάγκες.  Περιγράφονται καταρχάς αναλυτικότερα η 

εκπαιδευτική και θεραπευτική λειτουργία της µουσικής, και γίνεται ένας παραλληλισµός 

µεταξύ της θεραπευτικής σχέσης και της σχέσης εκπαιδευτικού και µαθητή, καθώς και των 

άλλων κοινών στοιχείων της µουσικής εκπαίδευσης και της µουσικοθεραπείας.  Εξηγούνται 

έτσι η χρήση  και τα οφέλη των µουσικοθεραπευτικών πρακτικών κατά τη µουσική 

διδασκαλία, αλλά και της διδασκαλίας µουσικών στοιχείων κατά τη µουσικοθεραπευτική 

διαδικασία . Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό γίνεται λόγος για τη µουσική εκπαίδευση στις 

διάφορες κατηγορίες ειδικών αναγκών (κινητικές αναπηρίες και εγκεφαλική παράλυση, 

αυτισµός). Γίνεται τέλος µια περιγραφή ενός καινοτόµου προγράµµατος χρήσης της τέχνης 

και της µουσικής στην εκπαίδευση, της Προτασοπαιδεἰας-Αντιπροτασοπαιδείας του 

Βούλγαρου καθηγητή Ψυχιατρικής ∆ρ. Georgi Lozanov σε συνεργασία µε την 

ψυχοπαιδαγωγό   ∆ρ. Evelyna Gateva.  Αναπτύσσονται οι αρχές λειτουργίας του 

προγράµµατος αυτού, που στοχεύουν στην βελτιστοποίηση στον τοµέα της µάθησης και 

στην ενεργοποίησης των αποθεµατικών νοητικών δυνατοτήτων των µαθητών (reserve mental 

abilities) µέσω της τέχνης.   

Κλείνοντας, το κεφάλαιο 3 αναφέρεται στα συµπεράσµατα της βιβλιογραφικής αυτής 

µελέτης.  Συµπεραίνεται πως στην Ελλάδα υπάρχει έλλειψη συστηµατικής έρευνας, 

εξειδίκευσης και κατάρτισης στους τοµείς της µουσικής ψυχολογίας και της µουσικής 

εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, καθώς και της µουσικοθεραπείας.   Για τον λόγο αυτό 

γίνονται προτάσεις για νέες έρευνες, µε σκοπό την αξιοποίηση των ευρηµάτων τους τόσο στη 

γενική όσο και στην ειδική αγωγή, εστιάζοντας κυρίως στη συστηµατική σύνδεση της 
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θεραπευτικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας της µουσικής, και στην εκπαίδευση όχι µόνο 

στη µουσική, αλλά και µέσω της µουσικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η επίδραση της µουσικής στην ανάπτυξη του παιδιού 

 

1.1. Μουσική και εγκέφαλος   

Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι η µουσική εκπαίδευση επηρεάζει και ενισχύει τις 

γνωστικές λειτουργίες (µνήµη, προσοχή, αντίληψη, σκέψη) και συνδέεται µε τις ακαδηµαϊκές 

δεξιότητες όπως για παράδειγµα τα µαθηµατικά και τη γλώσσα (Chase, 2004· Καρτασίδου 

2004· Yoon, 2000).  Επιπλέον η µουσική συµβάλει στην ανάπτυξη των πρακτικών 

δεξιοτήτων διαβίωσης που σχετίζονται µε την έκφραση συναισθηµάτων, τη συµπεριφορά, τη 

συνεργασία, και την αυτοδιαχείριση (Kemmelmeyer/ Probst, 1981· Michels, 2001· Yoon, 

2000· Groeneweg, Stan, Celser, Macbeth, Vrbancic, 1988· Greenwald, 1978), δεξιότητες 

απαραίτητες για τη λειτουργική επικοινωνία  και αλληλεπίδραση που λαµβάνει χώρα κατά 

την εκπαιδευτική διαδικασία.   

Ενδεικτικά, όσον αφορά στην επίδραση της µουσικής εκπαίδευσης στην κατανόηση 

βασικών εννοιών, ο Kelstrom (1998 στο Yoon, 2000) σε έρευνα κατά την οποία δόθηκε ένα 

Τεστ Κατανόησης Βασικών Εννοιών (Comprehensive Test of Basic Skills) σε εφήβους 15 

ετών, διαπίστωσε πως µαθητές που είχαν κάνει µουσικές σπουδές είχαν καλύτερο σκορ από 

όσους δεν παρακολούθησαν µουσικά µαθήµατα καθώς και ότι η απόδοση στο τεστ ήταν 

καλύτερη όσο περισσότερα ήταν τα χρόνια µουσικών σπουδών.  Συναφής έρευνα του 

Campbell (1996 στο Yoon, 2000) απέδειξε ότι τα οφέλη της µουσικής οδηγούν σε καλύτερο 

επίπεδο µόρφωσης, καθώς όταν ζητήθηκε από µαθητές να καταγράψουν τους βαθµούς τους 

στα Μαθηµατικά, τη Γλώσσα, την Ιστορία και τη Φυσική από την αρχή του Γυµνασίου µέχρι 

εκείνη τη στιγµή, προέκυψε οι µαθητές που σπούδαζαν µουσική να έχουν κατά 11% 

καλύτερη βαθµολογία από αυτούς που δεν είχαν ασχοληθεί µε τη µουσική.   

Η γνώση των λειτουργιών του εγκεφάλου είναι ιδιαίτερα χρήσιµη κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  Ο εκπαιδευτικός χωρίς αυτή µπορεί µεν ως ένα βαθµό να 

προβλέψει τι θα γίνει στην τάξη του, χωρίς όµως να κατανοεί το γιατί.  Η µερική αυτή γνώση 

εστιάζει µόνο στην εξωτερικευµένη συµπεριφορά και όχι στο τι προκαλεί αυτή τη 

συµπεριφορά, και έτσι µπορεί να οδηγήσει σε ανακριβή συµπεράσµατα και γενικεύσεις.  Η 

ολοκλήρωση της γνώσης για το πώς µαθαίνει ο µαθητής παρέχεται µε την επιστηµονική 
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κατανόηση του εγκεφάλου, και συγκεκριµένα, των εγκεφαλικών δυνατοτήτων και 

λειτουργιών, δηλαδή του τι µπορεί ο εγκέφαλος και µε ποιον τρόπο (Michels, 2001). 

Ως προς τη µουσική εκπαίδευση ιδιαίτερα, απώτερος σκοπός της δεν είναι η εκπαίδευση 

ενός µουσικού, αλλά ενός ανθρώπου, στα πλαίσια µιας ολιστικής προσέγγισης της γνώσης.  

∆εξιότητες όπως η µουσική αντίληψη, η µουσική ανάγνωση, η µουσική εκτέλεση και η 

µουσική σύνθεση αποτελούν εγκεφαλικές δεξιότητες.  Εποµένως η µουσική ικανότητα 

πρέπει να προσεγγιστεί ως ένα σύνολο λειτουργιών του εγκεφάλου και των περιοχών που 

είναι υπεύθυνες για τις λειτουργίες αυτές (Weinberger 1998 στο Michels, 2001). Οι 

σύγχρονες µουσικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις τείνουν να εστιάζουν όλο και περισσότερο 

στο ‘ανθρώπινο στοιχείο’ και στη χρήση πραγµατικών µουσικών εµπειριών, στις οποίες 

συµµετέχουν αντιληπτικές αλλά και συναισθηµατικές λειτουργίες (Michels, 2001), δηλαδή 

ταυτόχρονα η λογική και το συναίσθηµα.    

Κατά τη µουσική εκπαίδευση επιδιώκεται µια σύνθεση των λειτουργιών των δύο 

ηµισφαιρίων (Michels, 2001).  Πιο συγκεκριµένα, η αντίληψη, λειτουργία απαραίτητη για 

την προσέγγιση του ήχου και των µουσικών συµβόλων και εννοιών, θεωρείται µια 

λειτουργία του αριστερού ηµισφαιρίου, ενώ για τη συναισθηµατική λειτουργία που 

σχετίζεται µε τη µουσική, ευθύνεται το δεξί ηµισφαίριο.  Οι ψυχοκινητικές δεξιότητες, 

επίσης απαραίτητες στη µουσική για την εκτέλεση των µουσικών οργάνων, παίζουν 

ουσιαστικό ρόλο στη µαθησιακή διαδικασία.  Πάντως αρχή και τέλος της διαδικασίας της 

µουσικής εκπαίδευσης πρέπει να είναι το αυτί (Odam, 1995: 3,30, στο Michels, 2001).  

Άλλωστε το ακουστικό νεύρο είναι το πρώτο που δηµιουργείται περίπου στους 5 µήνες ζωής 

µέσα στη µήτρα, γεγονός που δείχνει την πρωταρχική σηµασία της ακοής (Madaule, 1998: 

36, στο Michels, 2001).  

Αναλυτικότερα, η µουσική, όντας ρυθµός και µελωδία, αλλά και συνδυασµός των δύο, 

ενεργοποιεί το κοχλιακό και αιθουσαίο σύστηµα ξεχωριστά αλλά και συνδυαστικά.  Έτσι, 

µουσική στην οποία δεσπόζει η µελωδικότητα ενεργοποιεί τον εγκεφαλικό φλοιό µέσω του 

κοχλία, και µπορεί να βοηθήσει στην οργάνωση και ξεκαθάρισµα του νου και της σκέψης, 

ενώ µουσική µε έντονο ρυθµό και µικρές ή καθόλου τονικές διαφορές, όπως η ροκ ή η ραπ, 

γίνεται αισθητή στο σώµα κυρίως µέσω του αιθουσαίου συστήµατος.  Σε γενικές γραµµές το 

τονικό ύψος εδράζεται κυρίως σε δίκτυα του δεξιού κροταφικού λοβού και ο ρυθµός στον 

αριστερό κροταφικό λοβό.  Επίσης, η ακρόαση µιας µελωδίας µε εστίαση της προσοχής στα 

µουσικά διαστήµατα που σχηµατίζονται είναι µια αναλυτική αντιληπτική διαδικασία που 
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εδράζεται κυρίως στις αριστερές κροταφικές (βρεγµατικές) ακουστικές περιοχές και στον 

µετωπιαίο λοβό, και παρατηρείται συνήθως σε µουσικούς, οι οποίοι κάνουν χρήση 

αναλυτικών αντιληπτικών στρατηγικών κατά την ακρόαση.  Αντίθετα, οι µη µουσικοί 

συνήθως ακούν χωρίς να εστιάσουν την προσοχή τους σε κάποιο ιδιαίτερο στοιχείο της 

µουσικής, αλλά εισπράττοντας µια γενική µελωδική γραµµή σαν ολότητα, διαδικασία που 

διενεργείται κυρίως στις δεξιές κροταφικές ακουστικές περιοχές.   

Επιπλέον, η πολυπλοκότητα των νευρικών δικτύων του εγκεφάλου αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται και η πολυπλοκότητα των απαιτήσεων της νοητικής επεξεργασίας.  Έτσι, η 

εκπαίδευση και πρακτική στη µουσική προσθέτοντας νέες µουσικές νοητικές 

αναπαραστάσεις, παρέχουν στους επαγγελµατίες µουσικούς τη δυνατότητα ανάπτυξης και 

χρήσης µεγαλύτερων και πολυπλοκότερων εγκεφαλικών δικτύων από τους µη µουσικούς 

κατά τη µουσική επεξεργασία  (Michels, 2001· Altenmuller, 2001 στο Michels, 2001).   

Πάντως,  αν και η νευρολογική-µουσική έρευνα βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, προσφέρει 

ήδη αξιόλογη ενηµέρωση σχετικά µε τον τρόπο που ο εγκέφαλος επεξεργάζεται µουσικές 

πληροφορίες, αλλά και για το πώς η µουσική επηρεάζει τη χωροχρονική αντίληψη.  

Συγκεκριµένα, είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος ακολουθεί έναν φυσικό τρόπο ανάπτυξης, κατά 

τον οποίο η µάθηση είναι προγραµµατισµένη να λαµβάνει χώρα κατά ορισµένες κρίσιµες 

περιόδους (critical periods)  (Michels, 2001).  Έτσι, ενώ τα µηχανικά στοιχεία του 

ακουστικού συστήµατος είναι παρόντα κατά τη γέννα, οι ακουστικές δίοδοι εξακολουθούν 

να εξελίσσονται µέχρι τα επτά µε δέκα χρόνια, µε ορισµένες κρίσιµες περιόδους ακουστικής 

ανάπτυξης (Wolfe & Brandt 1998 στο Michels, 2001), οι οποίες αν είναι γνωστές καλό είναι 

να λαµβάνονται υπόψιν κατά τη µουσική εκπαίδευση.  Ο µουσικός εγκέφαλος λοιπόν, ήδη 

λειτουργεί κατά τη γέννα και παραµένει εφ’ όρου ζωής (Michels, 2001).  

Στον πίνακα 1 φαίνονται οι µουσικές εµπειρίες, η µουσική συµπεριφορά και η εξέλιξη 

των µουσικών δεξιοτήτων κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του έµβρυου και στη συνέχεια 

νηπίου  (Ostwald, 1973, στο Σακαλάκ, 2004). 
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1. Προγεννητική 
ανάπτυξη 

• Πιθανή ύπαρξη γενετικών παραγόντων υψηλής ακουστικής 
ευαισθησίας και µουσικής δεξιότητας.   
• Ενδοµήτρια εµπειρία που περιλαµβάνει ήχους, δονήσεις και ρυθµό 

2.  
Πρώτος µήνας 
ζωής  
 

• Κραυγές και άλλοι τονικοί βοκαλισµοί του νεογέννητου.   
• Προσανατολισµός προς την ανθρώπινη φωνή, ως ένδειξη προτίµησης 
και διαφοροποίησής της από άλλους περιβαλλοντικούς ήχους 

3.  
2-6 µηνών 

 

• “Φωνητική µεταδοτικότητα”: η παραγωγή ήχων µε τη φωνή του 
βρέφους ενεργοποιείται κατά τη σύγκλιση της φωνής του µε την φωνή 
κάποιου άλλου.   
• Το βρέφος παράγει ήχους µε τα χέρια, τα πόδια και ολόκληρο το σώµα 
του και αποκτά ενδιαφέρον σε διαφορετικούς περιβαλλοντικούς ήχους. 

4.  
∆εύτερο 
εξάµηνο 

• “Κυκλικές αντιδράσεις”: αύξηση της δεξιότητας επανάληψης δικών 
του µελωδιών και µίµησης φωνητικών ήχων των άλλων.   
• Μίµηση ήχων οµιλίας και αυτοσχέδια τραγουδάκια. 

5.  
2ος χρόνος 
 

• Αύξηση της χρήσης λέξεων.   
• Περισσότεροι τόνοι χρησιµοποιούνται κατά τη φωνητική παραγωγή.   
• Το σχήµα των τραγουδιών έχει περισσότερη συνοχή.   
• Παιχνίδι µε χρήση της φωνής η µουσικών παιχνιδιών. 

6.  
3ος χρόνος µέχρι 
το νηπιαγωγείο 
 

• Αυξανόµενη ικανότητα να τραγουδά µελωδίες, να επαναλαµβάνει 
ρυθµούς και να χειρίζεται αντικείµενα που παράγουν ήχο.   
• Εµφάνιση των πρώτων ενδείξεων της απόλυτης ακοής ή άλλων ειδικών 
ενδιαφερόντων.   
• Ανάπτυξη δεξιότητας ωφέλειας από την οµαδική ή ατοµική 
διδασκαλία. 

 

Πίνακας 1:  Μουσική συµπεριφορά κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής του εµβρύου και νηπίου (Ostwald, 
1973, στο Σακαλάκ, 2004) 
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1.2 Μουσική και κίνηση 

Εξετάζοντας τη συσχέτιση µουσικής και κίνησης, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ο 

πρωταρχικός ρόλος του ρυθµού και στις δύο αυτές λειτουργίες του ανθρώπου, µορφές 

έκφρασης και δηµιουργίας.   Από τα βασικά στοιχεία της µουσικής, ένταση, χροιά, διάρκεια, 

µελωδία και ρυθµό, ο τελευταίος αποτελεί πρωταρχικό στοιχείο για την ύπαρξη όλης της 

µουσικής δηµιουργίας.  Όποια και αν είναι η ένταση, η διάρκεια, η πορεία της µελωδίας ενός 

ήχου ή µουσικού κοµµατιού ή ήχου του περιβάλλοντος και από όποια ηχητική πηγή και αν 

παράγεται ο ήχος αυτός, το σίγουρο είναι ότι θα έχει κάποιον εσωτερικό ρυθµό, κάποιον 

περισσότερο ή λιγότερο σταθερό, συνεχόµενο ή και ασαφή παλµό.  Κατά τον ίδιο τρόπο, 

πρωταρχικής σηµασίας είναι η ύπαρξη του ρυθµού για την ύπαρξη της ζωής.  Το να είναι 

κάποιος υγιής σηµαίνει ότι συγχρονίζεται µε τον εαυτό και µε το περιβάλλον του, τόσο 

σωµατικά όσο και πνευµατικά (Σακαλάκ, 2004), ενώ κάποια αρρώστια ή δυσλειτουργία 

συχνά συνδέεται µε την έλλειψη συγχρονισµού.  Για παράδειγµα, οι διάφορες µορφές 

δυσρυθµίας, δυσλειτουργίας δηλαδή στον ρυθµικό συντονισµό, ενδέχεται να αποτελούν 

σύµπτωµα ή να υποδηλώνουν την ύπαρξη ψυχιατρικών παθήσεων, αυτισµού, ή µαθησιακών 

δυσκολιών (Bohannan, 1983, στο Σακαλάκ, 2004).  Εποµένως, κάθε ρυθµική διαταραχή 

θεωρείται ένδειξη ασθένειας και µείωση της δυναµικότητάς µας, όπως για παράδειγµα, 

αρρυθµία, υπόταση, υπέρταση κ.λ.π. (Kessler-Κακουλίδη, 2006).   Επίσης, δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται η συναισθηµατική επίδραση του ρυθµού στον άνθρωπο.  Έτσι, διαφορετικοί 

ρυθµοί φαίνεται ότι προκαλούν διαφορετικές συναισθηµατικές αντιδράσεις, όπως την πλέον 

υπνωτική και χαλαρή έως την πλέον διεγερτική και εκστατική.  Η Ostwald (1968, Mitchell, 

2007) αναγνώρισε τη διπλή ιδιότητα της µουσικής να ενεργοποιεί και να απαλύνει τα 

συναισθήµατα. 

 Ο ρυθµός εκτός από αναπόσπαστο στοιχείο της µουσικής, σχετίζεται άµεσα και µε την 

πορεία του ανθρώπου στον χώρο και τον χρόνο, τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισµού 

και την κίνηση του σώµατος.  Το περιβάλλον επίσης στο οποίο ζούµε απαρτίζεται από 

περιοδικότητα (Σακαλάκ, 2004), από ρυθµούς δηλαδή που επαναλαµβάνονται περιοδικά.  Οι 

εποχές του χρόνου, για παράδειγµα, οι εναλλαγές ηµέρας και νύχτας κατά τη διάρκεια του 

24ώρου, η εναλλαγή πανσελήνου και νέας σελήνης και η άµπωτη και παλίρροια σχηµατίζουν 

ρυθµικά σχήµατα.  Το ανθρώπινο σώµα επίσης λειτουργεί µε ρυθµικά σχήµατα.  Ο άνθρωπος 

έχει εσωτερικούς ρυθµούς, όπως τον αναπνευστικό και τον καρδιακό, τα εγκεφαλικά κύµατα, 
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τον ρυθµό του ύπνου και δέχεται επιδράσεις και από εξωτερικούς ρυθµούς, που γίνονται 

αντιληπτοί από τις αισθήσεις του (Μακρής & Μακρή, 2003· Σακαλάκ 2004) και µπορεί να 

µεταφράζονται σε κίνηση, όπως για παράδειγµα η αίσθηση του παλµού µιας µελωδίας ή 

τραγουδιού.  Οι πιο κοντινοί ήχοι στη γη είναι αυτοί του ανέµου και του τρεχούµενου νερού, 

ήχοι που ακουόµενοι από απόσταση δίνουν την εντύπωση ενός ασταµάτητου βουητού, ενός 

συνεχόµενου δηλαδή ρυθµού, φαινοµενικά χωρίς παλµό, πλησιάζοντάς τους όµως, αρχίζουν 

να γίνονται αντιληπτοί οι άπειροι ήχοι που δηµιουργούν αυτή τη σύνθεση.  Τέτοιοι ήχοι 

παραλληλίζονται στη µουσική µε το ίσο, τον συνεχή δηλαδή ήχο που συνήθως στηρίζει µια 

µελωδία και απαντάται σε κάθε µουσικό πολιτισµό του κόσµου (McClellan, 1991).  Ένα 

άλλο παράδειγµα ήχων της γης είναι ο ήχος των εντόµων, των βατράχων και των πουλιών, 

που στη µουσική αντικατοπτρίζεται µε τη χρήση των οστινάτο, των επίµονων δηλαδή 

επαναλαµβανόµενων µουσικών µοτίβων (McClellan, 1991).  Πρόκειται δηλαδή για δύο 

παραδείγµατα ήχων από τη φύση, που παρουσιάζουν τα στοιχεία του αέναου, της συνέχειας 

και της ροής, καθώς και το στοιχείο της επαναλαµβανόµενης παλµικής κίνησης.  Ο ωκεανός 

τέλος αποτελεί ένα παράδειγµα ήχου στον οποίο ενυπάρχουν ταυτόχρονα το ίσο, το βουητό 

δηλαδή της θάλασσας, και το οστινάτο, τα κύµατα που σπάζουν στην ακτή.  Τα δύο αυτά 

στοιχεία απαντώνται επίσης στους θρησκευτικούς ψαλµούς των περισσοτέρων πολιτισµών. 

Ένας πρωτοεµφανιζόµενος εσωτερικός ρυθµός  του ανθρώπου είναι αυτός που το 

έµβρυο δανείζεται από τη µητέρα του, κατά τις µεταβολές  των δικών της εσωτερικών 

ρυθµών.  Οι πρώτες αισθητηριακές εµπειρίες που βιώνει το έµβρυο είναι οι ρυθµικοί χτύποι 

της µητρικής καρδιάς, που είναι ακουστικά αντιληπτοί από τον τέταρτο µήνα της κύησης, σε 

συνδυασµό µε την κίνηση που προκαλείται από την κίνηση της µητέρας.  Επίσης, όταν η 

µητέρα βιώνει ένα συναίσθηµα, οι πιθανές αλλαγές στον αναπνευστικό ή καρδιακό ρυθµό 

της µεταφέρονται και βιώνονται από το έµβρυο.  Οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι τα 

συνεχόµενα ρυθµικά ερεθίσµατα που προκαλούνται από τον οργανισµό της µητέρας (ροή 

αίµατος, καρδιά, πίεση) έχουν σηµασία για την ανάπτυξη του εγκεφάλου του εµβρύου 

(Kessler-Κακουλίδη, 2006).  Επίσης, από το τρίτο τρίµηνο της κύησης, το έµβρυο αρχίζει να 

αντιδρά σε ακουστικά ερεθίσµατα. Μητέρες που τραγουδούν κατά την εγκυµοσύνη τους 

συχνά αναφέρουν ότι το έµβρυο είναι πιο ήρεµο όταν τραγουδούν, ενώ µητέρες που παίζουν 

πιάνο ή άλλο όργανο παρατηρούν περισσότερη ενεργητικότητα καθώς παίζουν ή λίγη ώρα 

µετά  (Tanner 1970, στο Σακαλάκ, 2004).  Εποµένως φαίνεται πως, είτε ως δονήσεις, είτε ως 
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αποτέλεσµα της ακοής, το έµβρυο έχει τη δυνατότητα να αντιλαµβάνεται µέσα από τα 

ακουστικά ερεθίσµατα που δέχεται, τον ήχο και τον ρυθµό. 

Η βαθιά σύνδεση του ρυθµού µε τον άνθρωπο ακόµα και πριν τη γέννησή του, έχει 

µεγάλη σηµασία ιδίως µετά τη γέννηση, κατά τα πρώτα στάδια της επικοινωνίας και κατά 

την απόκτηση και κατανόηση του λόγου.  Μια έµφυτη µουσική συµπεριφορά που 

ανιχνεύθηκε σε βρέφη, ήταν ότι µετά τη γέννα αναγνώριζαν µουσικό τόνο στον οποίο είχαν 

εκτεθεί πριν τη γέννα.  H αναγνώριση αυτή εντοπίστηκε  µε την αλλαγή των καρδιακών  

τους παλµών κατά την ακρόαση του τόνου αυτού (O’ Connel, 2003, στο Teachout, 2005).  Ο 

άνθρωπος όµως αντιδρά στη µουσική και στους ήχους ακόµα και πριν τη γέννα.  Αυτό που 

παρατηρείται κατά κύριο λόγο είναι κινήσεις του σώµατος και αλλαγές στον καρδιακό παλµό 

(Σακαλάκ, 2004), κάτι που καταδεικνύει την επίδραση της µουσικής στην κίνηση του 

ανθρώπου, αλλά και αποτελεί απόδειξη ότι το έµβρυο αρχίζει να µαθαίνει.  Ενώ λοιπόν ο 

καρδιακός του παλµός αυξάνεται εξαιτίας δυνατών ήχων, µειώνεται κατά την προσπάθεια να 

καταλάβει τι ήταν αυτό που άκουσε, ενώ µαθαίνει αντίστοιχα να µην προσέχει και να µην 

αντιδρά σε επαναλαµβανόµενους ήχους, διότι τους έχει συνηθίσει.  Κατά το τελευταίο 

τρίµηνο της κύησης το έµβρυο είναι ικανό να ξεχωρίζει τους µονότονους από τους 

ενδιαφέροντες και διαφορετικούς ήχους (Lecaneut & Granier- Deferre, 1988, · Leader & 

Braillie, 1982·  Spelt, 1948 ,στο Σακαλάκ, 2004). 

Ένας επίσης βασικός ρυθµός του ανθρώπου είναι αυτός του βαδίσµατος (Μακρής & 

Μακρή, 2003), που αποτελεί µια κίνηση, της οποίας η µορφή, ο τρόπος εκτέλεσης και ο 

ρυθµός συνδέεται και επηρεάζεται από τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπου, τις 

σωµατικές δυνατότητες ή δυσκολίες του, από τη διάθεση και τη συναισθηµατική του 

κατάσταση, και γενικά από την ιδιοσυγκρασία του.  Όπως γίνεται λοιπόν εµφανές, ο ρυθµός 

είναι πολύ στενά συνδεδεµένος µε την κινητική λειτουργία και µε το νευρικό σύστηµα 

(Σακαλάκ, 2004). 

Επιπροσθέτως, είναι γνωστό για πολλά χρόνια, ότι µια από τις πρώτες σωµατικές-

κινητικές αντιδράσεις του ανθρώπου στη µουσική είναι το χτύπηµα του παλµού κατά την 

ακρόαση µουσικής, το οποίο µπορεί να γίνει µε το κεφάλι, µε ένα δάχτυλο, και γενικότερα µε 

οποιοδήποτε µέλος ή σηµείο του σώµατος, και σε οποιαδήποτε θέση του σώµατος, όρθια, 

καθιστή ή ξαπλωµένη (Alvin, 1961).  Επίσης, τα παλαµάκια είναι µια από τις πρώτες 

δραστηριότητες αδρής κινητικότητας  ενός βρέφους. Για τον λόγο αυτό, ένα από τα πρώτα 

στάδια της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την εκµάθηση οργάνου, µπορεί να είναι το χτύπηµα 
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του παλµού µε τα χέρια.  Στη συνέχεια µπορεί να ακολουθήσει το χτύπηµα ρυθµικών 

σχηµάτων µε διαχωρισµό των ισχυρών και ασθενών µερών του µέτρου. (Aneley, 1940).  

Συνήθως οι µελωδίες αποτελούνται από έναν απλό ρυθµικό παλµό ή έναν τονισµό ως βάση 

πάνω στην οποία εξελίσσεται η µελωδία.  Το πάντρεµα µελωδίας και ρυθµού δίνει µια 

αίσθηση συνεχόµενης ροής και κίνησης (Alvin, 1961). 

Ως προς τη σύνδεση µουσικής και κίνησης,  ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη ειδικών 

στον αθλητισµό ότι όταν κάποιος αθλητής συγκεντρώνεται στον ρυθµό, αφ’ ενός επιτυγχάνει 

τη διαδικασία που απαιτείται για την κατάκτηση δεξιοτήτων και αφ’ εταίρου βοηθά το σώµα 

του να ανακαλύψει από µόνο του τον καλύτερο τρόπο κίνησης.  Το σώµα, όταν κάποιος 

ακούει µουσική, κινείται µε µεγαλύτερη αποδοτικότητα και συγχρονισµό.  Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα λιγότερες συστολές, κατά συνέπεια οι αρθρώσεις του σώµατος είναι πιο χαλαρές 

και ο κίνδυνος τραυµατισµών µειώνεται (Grenadir, 1991, στο Σακαλάκ, 2004).  Έχει επίσης 

βρεθεί ότι όταν κάποιος ακούει µουσική κατά τη διάρκεια σωµατικής άσκησης, τα σηµάδια 

εµφάνισης κόπωσης καθυστερούνται κατά 25-30 % (Haskvitz, 1994, στο Σακαλάκ, 2004). 

Ένα ακόµη στοιχείο που φανερώνει τη συσχέτιση µουσικής και κίνησης είναι ο ρόλος 

του αυτιού και της ακοής στην υποστήριξη κινητικών λειτουργιών του σώµατος.  Το αυτί 

συγκεκριµένα είναι το όργανο που ελέγχει την ισορροπία του σώµατος, τον συντονισµό, τον 

µυϊκό τόνο, και κάθε µυ του σώµατος, συµπεριλαµβανοµένων και των µυών των µατιών 

(Σακαλάκ, 2004).  Επιπλέον, ανατοµικά υπάρχει µια σύνδεση µεταξύ του αυτιού και της 

αντίληψης του χώρου.  Πιο συγκεκριµένα, το ιδιοδεκτικό σύστηµα, υπεύθυνο για την 

αίσθηση της θέσης του σώµατος στον χώρο,  παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την 

εκτέλεση κινήσεων, τη διατήρηση της ισορροπίας (Michels, 2001) και την αίσθηση 

προσανατολισµού, και είναι στενά συνδεδεµένο µε το αιθουσαίο σύστηµα του έσω αυτιού.  

Το αιθουσαίο σύστηµα είναι και αυτό υπεύθυνο για τον προσανατολισµό και την ισορροπία, 

κάτι που αποδεικνύει για ακόµα µια φορά την άµεση σύνδεση των οργάνων της ακοής µε 

αυτά της αντίληψης  και εκτέλεσης της κίνησης.  Το αυτί βοηθάει επίσης στην αντιµετώπιση 

της έλξης της βαρύτητας και συµµετέχει ενεργά σε κάθε ενέργεια του εγκεφάλου κατά τη 

διαδικασία αναγνώρισης κάθε είδους αισθητηριακής πληροφορίας.  Όσο παράξενο και αν 

φαίνεται, ο συντονισµός µατιού και χεριού εξαρτάται από την καλή λειτουργία του αυτιού 

(Σακαλάκ, 2004).   

Μία άλλη δεξιότητα που συνδέεται µε την κίνηση είναι αυτή της χωροχρονικής 

αντίληψης, η οποία µε τη σειρά της έχει διαπιστωθεί ότι έχει αρκετές οµοιότητες µε τη 
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µουσική αντίληψη.  Για τη σχέση ανάµεσα στο κινητικό σύστηµα και τη χωρική αντίληψη 

έχουν γίνει πολλές µελέτες, που βασίζονται στο γεγονός ότι αρκετές φορές το βίωµα µιας 

κίνησης, π.χ. η περιστροφή, καθιστά πιο εύκολη τη νοητική αναπαράσταση της κίνησης, 

στην οποία βασίζεται η αντίληψη του χώρου (Presson & Montello, 1994 · Rieser, 1998 στο 

Gromko & Poormanm, 1998).  Αξιοσηµείωτο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 

περιοχές ελέγχου της κίνησης ενεργοποιούνται σε µεγάλο βαθµό κατά τη µουσική εκτέλεση, 

ακόµα και όταν πρόκειται  µόνο για νοητικές αναπαραστάσεις µιας κίνησης χωρίς την 

κίνηση, οι οποίες ενεργοποιούν τον εγκέφαλο στον ίδιο βαθµό που ενεργοποιείται από την 

ίδια την κίνηση.  Επιπλέον, η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου προϋποθέτει την ανάπτυξη 

των κινητικών δεξιοτήτων ως ένα βαθµό, ενώ παράλληλα ισχύει και το αντίστροφο, δηλαδή 

η µουσική εκπαίδευση έχει θετική επίδραση στην κινητική ανάπτυξη του ατόµου.  Έτσι, 

πολλές έρευνες έχουν βρει ότι έφηβοι και ενήλικες µουσικοί έχουν καλύτερα αποτελέσµατα 

σε χωρικά τεστ από µη µουσικούς (Michels, 2001).  Επίσης, νευροαπεικονίσεις έχουν δείξει 

ότι γενικότερα οι νευρολογικές αντιδράσεις στη µουσική µουσικών και µη µουσικών είναι 

διαφορετικές (Flohr, Miller & deBEUS, 2000: 127, στο Michels, 2001).   

Αναλυτικότερα, και οι δύο δεξιότητες, µουσική και χωρο-χρονική αντίληψη, 

εξαρτώνται και αλληλεπιδρούν µε τις κινητικές, αισθητηριακές, συµβολικές και µνηµονικές 

δεξιότητες του ατόµου.  Για παράδειγµα, η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου προϋποθέτει 

αλλά και ενισχύει την ύπαρξη κινητικών δεξιοτήτων.  Σε έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε 

12 βρέφη 1-2 ετών, βρέθηκε ότι η παρουσία τους σε πλούσιο µουσικό περιβάλλον και η 

συµµετοχή τους σε πρόγραµµα πρώιµης µουσικής εκπαίδευσης για 15 µήνες είχε θετική 

επίδραση στη ροή της κίνησης και στον συντονισµό κίνησης και φωνής, συγκριτικά µε την 

οµάδα ελέγχου (Gruhn, 2002).  Ως προς τη συµβολική σκέψη, η αντίληψη του χώρου απαιτεί 

τη συµβολική αναπαράστασή του στο νου, όπως και η µουσική ανάγνωση βασίζεται σε 

αποκωδικοποίηση συµβόλων.  Σχετικά δε µε τη µνήµη, η αποµνηµόνευση χρονικών ακολου-

θιών απαιτεί εξάσκηση της λειτουργίας της µνήµης, η οποία χρησιµοποιείται επίσης στη 

χωρική αντίληψη, όπως και στη µουσική δηµιουργία (Teachout, 2005). 

Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί σε πληθώρα ερευνών ότι το βίωµα και η επανάληψη µιας 

κίνησης καθιστά ευκολότερη τη νοητική αναπαράστασή της.  Στη νοητική αυτή αναπαρά-

σταση των κινήσεων βασίζεται η χωρική αντίληψη (Presson & Montello, 1994· Rieser, 1998 

στο Gromko & Poorman, 1998).  Το ίδιο συµβαίνει και µε τη µουσική, δηλαδή η µουσική 

µάθηση και εξάσκηση καθιστά τους µουσικούς ικανότερους  από µη µουσικούς να προβούν 
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σε νοητική αναπαράσταση µιας µελωδίας ή ενός ρυθµικού σχήµατος, για παράδειγµα να 

τραγουδήσουν νοερά τα τονικά ύψη µιας µελωδίας ή να «χτυπήσουν» νοερά τον παλµό της.  

Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι παιδιά προσχολικής ηλικίας που παρακολούθησαν µαθήµατα 

πιάνου ή δέχτηκαν άλλη µουσική εκπαίδευση για έξι µήνες, παρουσίασαν στη συνέχεια 

ανεπτυγµένη την ικανότητά τους στην επίλυση προβληµάτων που απαιτούσαν τη 

χωροχρονική αντίληψη και γενικότερα οφέλη στη χωροχρονική αντίληψη (Grandin, 1999, 

στο Yoon, 2000 ·  Gromko & Poorman, 1998). Μία παρεµφερής έρευνα διαπίστωσε ότι 

παιδιά προσχολικής ηλικίας µετά από παρακολούθηση µαθηµάτων πιάνου για έξι µήνες 

βελτίωσαν σηµαντικά την ικανότητά τους στην επίλυση προβληµάτων που απαιτούσαν 

χωροχρονική αντίληψη (Grandin, 1999 στο Yoon, 2000).  Παροµοίως, οφέλη στη 

χωροχρονική αντίληψη παιδιών 3 και 4 ετών ύστερα από µουσική εκπαίδευση 6 µηνών 

διαπίστωσε η έρευνα των Gromko & Poormanm (1998). Επίσης, υποστηρίχθηκε πως τα 

τρίχρονα παιδιά είχαν πιο πολλά οφέλη από ό,τι τα τετράχρονα, ενισχύοντας την άποψη ότι η 

µουσική εκπαίδευση έχει τα µεγαλύτερα δυνατά αποτελέσµατα σε µικρή ηλικία.   

∆ιάφοροι ερευνητές τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν τονίσει τη σηµασία των 

µουσικών δεξιοτήτων, ιδιαίτερα αυτών που σχετίζονται µε το ρυθµό (Gilbert, 1980) και τις 

σχολικές δεξιότητες (Καρτασίδου, 2004β) Παράλληλα ερευνητές έχουν επισηµάνει την 

σηµασία της πολυαισθητηριακής προσέγγισης για τη διδασκαλία της ρυθµικής απόδοσης 

(Grant & Le Croy, 1986, στο Καρτασίδου, 2004β).  

Παρόλα αυτά, η θεωρία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης τονίζει την προσοχή που θα 

πρέπει να δοθεί στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, και ιδίως στον τρόπο που αντιλαµβάνονται, 

αποδέχονται και επεξεργάζονται τα διάφορα αισθητηριακά ερεθίσµατα (Καρτασίδου, 

2004β).  Η µουσική απόδοση είναι ένας µόνο τοµέας στον οποίο εµπλέκονται και 

προαπαιτούνται οι κινητικές δεξιότητες.  Παρά το γεγονός ότι έχει διαπιστωθεί ύπαρξη 

συσχέτισης ανάµεσα στις µουσικές και κινητικές δεξιότητες, θα πρέπει να γίνει έρευνα για να 

προσδιορισθούν εκείνες οι κινητικές δεξιότητες που εµπλέκονται στη µουσική απόδοση, 

δηλαδή να βρεθεί η ακριβής συσχέτιση ανάµεσα στις ψυχοκινητικές και στις ρυθµικές 

δεξιότητες, που εµπλέκονται στη µουσική και στην κίνηση. 

Επιπλέον, ανατοµικά υπάρχει µια σύνδεση µεταξύ αντίληψης του χώρου και αυτιού.  

Πιο συγκεκριµένα, το ιδιοδεκτικό σύστηµα, που είναι υπεύθυνο για την αίσθηση της θέσης 

του σώµατος στον χώρο και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση 
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κινήσεων και τη διατήρηση της ισορροπίας, είναι στενά συνδεδεµένο µε το αιθουσαίο 

σύστηµα (Michels, 2001), υπεύθυνο επίσης για τον προσανατολισµό και την ισορροπία. 
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1.3. Σχέση και αλληλεπίδραση της µουσικής µε τις γνωστικές 

λειτουργίες 

Στη διεθνή βιβλιογραφία εντοπίζονται κάποιες έρευνες που εστιάζουν στη συσχέτιση 

της µουσικής µε τις γνωστικές λειτουργίες: της αντίληψης, της προσοχής, της µνήµης και της 

αναγνώρισης συµβόλων (βλ. Πίνακα 2).   

 

Αντικείµενο έρευνας Ερευνητές  

Συσχέτιση µεταξύ της ακουστικής αντίληψης και της χρήσης 

συµβόλων σε 64 παιδιά ηλικίας 4,7 µε 12,8 χρόνων 

Gromko & Poorman (1998) 

Επίδραση της µουσικής ακρόασης στη µνήµη και την προσοχή Morton, Kershner & Siegel (1990) 

Επίδραση ακρόασης φωνητικής και οργανικής µουσικής στη 

βραχύχρονη µνήµη, µε την αποµνηµόνευση 9 διαδοχικών ψηφίων που 

παρουσιάζονται οπτικά 

Salamè & Baddeley  (1989) 

Πίνακας 2: Έρευνες συσχέτισης της µουσικής µε τη χρήση συµβόλων, τη µνήµη και την προσοχή 

 

Όσον αφορά στην προσοχή, έχει αποδειχθεί µέσα από έρευνες ότι η µουσική βοηθάει 

στην αύξηση της διάρκειας και  της ποιότητας της προσοχής των παιδιών. Μια ενδιαφέρουσα 

έρευνα που αφορά στις προγεννητικές µουσικές εµπειρίες των παιδιών, διαπιστώνει πως 

παιδιά που έχουν δεχθεί συστηµατικά µουσικά ερεθίσµατα προτού γεννηθούν επιδεικνύουν 

αξιοσηµείωτη διαφορά στην προσοχή εν συγκρίσει µε άλλα βρέφη (Shelter, 1985 στο Σέργη, 

1995).  Σε µια άλλη έρευνα σχετικά µε την ικανότητα του παιδιού προσχολικής ηλικίας για 

συγκέντρωση κατά τη µουσική ακρόαση, τονίζεται η εµφανής αύξηση του χρόνου προσοχής 

και συγκέντρωσης κατά την ώρα της µουσικής ακρόασης (Greer, Dorrow & Hanser, 1973 

στο Σέργη, 1995).  Παρατηρήθηκε επίσης στην ίδια έρευνα ότι ο χρόνος προσοχής των 

παιδιών προσχολικής ηλικίας αυξάνεται µε την αύξηση της ηλικίας, όταν αυτά ασχολούνται 

µε µουσικές δραστηριότητες.  

Αναφορικά µε τη συσχέτιση µεταξύ της ακουστικής αντίληψης και της χρήσης 

συµβόλων, η έρευνα των Gromko & Poorman (1998) σχετικά σε 64 παιδιά ηλικίας 4 ετών 

και 7 µηνών µέχρι 12 ετών και 8 µηνών επιβεβαίωσε τη συσχέτιση που υφίσταται ανάµεσα 

στη χρονολογική ηλικία, στην ακουστική αντίληψη µελωδικών µοτίβων, στην επιλογή του 

σωστού µελωδικού µοτίβου και στον σχεδιασµό της µελωδικής γραµµής, ενώνοντας 

κουκκίδες ανάλογα µε την πορεία της µελωδίας.  Η ακουστική αντίληψη µελωδικών µοτίβων 
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εξετάστηκε µε τις Στοιχειώδεις & Ενδιάµεσες Μετρήσεις Μουσικής Ακουστικότητας 

(PMMA & IMMA), ενώ η επιλογή του σωστού µελωδικού µοτίβου και ο σχεδιασµός της 

µελωδικής γραµµής, εξετάστηκαν µε τεστ σχεδιασµένα από τον ερευνητή µε βάση το 

PMMA/ IMMA,   

Ως προς την επίδραση της µουσικής στη µνήµη, έχει βρεθεί ότι η ακρόαση τυχαίας 

οµιλίας και φωνητικής µουσικής επιδρά στην ανάκληση από τη βραχύχρονη µνήµη λέξεων,  

γραµµάτων ή αριθµών µε τη σειρά (Baddeley, 1986, στο Boyle &  Coltheart 1996).  Επίσης, 

έχει βρεθεί ότι η ανάκληση φωνολογικά όµοιων λιστών λέξεων επηρεάζεται περισσότερο 

από ό,τι η ανάκληση ανόµοιων λέξεων από τη µουσική ακρόαση (Baddeley, 1966, Conrad & 

Hull, 1964, στο Boyle &  Coltheart 1996).  Μια νεότερη έρευνα των  Martin, Wogalter  και 

Forlano (1988) µελέτησε την ανάκληση υλικού από κείµενα που διαβάστηκαν κατά την 

ακρόαση τυχαίας οµιλίας και άλλων ήχων.  ∆εν βρέθηκε αρνητική επίδραση της ακρόασης 

στη µνήµη, ενώ η τυχαία οµιλία επηρέασε το κοµµάτι της σηµασιολογικής κωδικοποίησης 

παρά της φωνολογικής.    

Ως προς τη µνήµη, πιστεύεται επίσης ότι η µουσική, όπως και άλλες  (έντονες) αισθητη-

ριακές εµπειρίες καθώς και σχέσεις στον χώρο και χρόνο, ανήκουν στη φυσική µνήµη, στη 

µνήµη δηλαδή που εξαρτάται από το πλαίσιο της πληροφορίας και όχι από το ακριβές 

περιεχόµενό της.  Αντίθετα, η µνήµη που βασίζεται στο περιεχόµενο είναι µια µη φυσική 

διαδικασία, που απαιτεί προσπάθεια εκµάθησης, δύσκολα αναπροσαρµόζεται, στερείται 

νοήµατος και χρειάζεται εξωγενή κίνητρα.  Όταν όµως, όπως συµβαίνει στη µουσική 

ακρόαση ή δηµιουργία, ο εγκέφαλος κάνει χρήση των συναισθηµάτων δηµιουργικά και µε 

συγκεκριµένο σκοπό, τότε η µάθηση γίνεται συναρπαστική, βαθιά αισθητή και αληθινή.  

Εντάσσοντας έτσι µουσική ή άλλα αισθητηριακά ερεθίσµατα σε µια µαθησιακή διαδικασία, 

βελτιώνεται η διατήρηση της γνώσης (Michels, 2001· Jensen, 1995α στο Michels, 2001).  Το 

βιωµατικό δηλαδή στοιχείο της µουσικής  βοηθάει στην αποµνηµόνευση.   Όταν η νέα 

πληροφορία παρουσιάζεται µε συνοδεία οπτικού και ακουστικού υλικού και συναισθηµατική 

ανάµειξη, η µάθησή της γίνεται ευκολότερη και διασκεδαστικότερη (Michels, 2001). 

Η έρευνα των Morton, Kershner & Siegel (1990) σχετικά µε την επίδραση της µουσικής 

ακρόασης στη µνήµη και στην προσοχή έδειξε ότι σε 16 δεξιόχειρα αγόρια ηλικίας 10-12 

ετών, η ακρόαση µουσικής πριν την ακρόαση µονοσύλλαβων ψηφίων είχε τα εξής 

αποτελέσµατα:  
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• στην ελεύθερη δραστηριότητα: βελτίωση της µνηµονικής ικανότητας (αριθµός ψηφίων 

που αναγνωρίστηκαν) και  

• στην ελεγχόµενη δραστηριότητα (αναφορά των ψηφίων που ακούν µε το δεξί ή το 

αριστερό αυτί µεµονωµένα): µείωση των λαθών που προκαλούνται εξαιτίας της διάσπασης 

προσοχής.   

Επιπλέον, το γεγονός ότι δε βρέθηκε διαφορά ανάµεσα στην επίδοση στα δύο αυτιά 

δείχνει ότι υπάρχει συµµετοχή και των δύο ηµισφαιρίων στη µουσική επεξεργασία, γεγονός 

που πιθανόν οφείλεται στο ότι κάθε ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για ξεχωριστές ιδιότητες της 

µουσικής (Morton, Kershner & Siegel, 1990).  

Μια παρόµοια έρευνα των Salamè & Baddeley (1989) εξέτασε την επίδραση ακρόασης 

φωνητικής και οργανικής µουσικής στη βραχύχρονη µνήµη, και συγκεκριµένα στην 

αποµνηµόνευση 9 διαδοχικών ψηφίων που παρουσιάζονται οπτικά.  Βρέθηκε ότι και τα δυο 

είδη µουσικής επηρεάζουν την επίδοση, ενώ η φωνητική µουσική παρουσίασε µεγαλύτερη 

ενόχληση από την οργανική.  Επίσης, κατά την επανάληψη της διαδικασίας µε χρήση 

διαφορετικού ύφους µουσικών αποσπασµάτων, παρατηρήθηκε και πάλι ότι η φωνητική 

µουσική προκάλεσε σηµαντικά περισσότερη ενόχληση από την οργανική.  Τέλος, έγινε 

σύγκριση της επίδρασης οργανικής µουσικής, οµιλίας και θορύβου στη βραχύχρονη µνήµη.  

Αυτό που βρέθηκε ήταν ότι ο θόρυβος δε διέφερε από τη σιωπή, που ήταν λιγότερο 

ενοχλητική από τη µουσική, που µε τη σειρά της ήταν λιγότερο ενοχλητική από τη συνθήκη 

της οµιλίας. 

Επιπροσθέτως, η µουσική εκπαίδευση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως µέσο για τη 

διδασκαλία µεταγνωστικών στρατηγικών σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες.  Αυτό µπορεί 

να γίνει µε τους εξής τρόπους: 

• την καλά δοµηµένη παρουσίαση του τι θα διδαχθεί, στην αρχή του µουσικού 

µαθήµατος ή της πρόβας (Bos & Vaughn, 1994, σελ. 268 – 269, στο L' Etoile, 2005).  

Ακολουθεί συζήτηση µε τους µαθητές, κατά την οποία ο εκπαιδευτικός δίνει χρόνο 

στους µαθητές να επεξεργαστούν το υλικό και να το συσχετίσουν µε ήδη υπάρχουσες 

γνώσεις τους.  Καλό είναι να υπάρχει µια σταθερή ρουτίνα της διαδικασίας του 

µαθήµατος, η οποία να είναι γνωστή στα παιδιά και συχνά να υπενθυµίζεται. 

• τη χρήση τεχνικών που θα στηρίξουν την ικανότητα αποµνηµόνευσης των µαθητών.  

Για παράδειγµα, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ακροστιχίδες λέξεων σχετικών µε το 

γνωστικό αντικείµενο, ή µε την συµπεριφορά που ζητείται.  ∆ύο παραδείγµατα 
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ακροστιχίδων στην αγγλική γλώσσα, που βοηθούν στην αποµνηµόνευση µουσικών 

γνώσεων είναι το «FACE», για την εκµάθηση των νοτών στα διαστήµατα στο κλειδί του 

σολ (Φα =F, Λα = A, Ντο = C, Μι = E) και το «Every Good Boy Does Fine» για τις 

νότες στις γραµµές (Μι = Ε, Σολ =G,  Σι  = B, Ρε = D, Φα = F).  Ένα άλλο παράδειγµα 

ακροστιχίδας που βοηθάει τους µαθητές να θυµούνται τη διαδικασία προετοιµασίας 

πριν τη µουσική πρόβα είναι το «SMILE»: συναρµολογώ το αναλόγιό µου (Stand) 

τακτοποιώ τις µουσικές παρτιτούρες  µου (Music), κάνω προθέρµανση στο µουσικό µου 

όργανο (Instrument), ακούω τις οδηγίες του δασκάλου (Listen), και παίρνω µέρος στη 

µουσική δραστηριότητα (Engage).  Η ακροστιχίδα λοιπόν, µε τη συστηµατοποίηση και 

µείωση των πληροφοριών που χρειάζεται να συγκρατήσει ο µαθητής στη βραχύχρονη 

µνήµη, δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες να µεταφέρουν 

πληροφορίες στη µακρόχρονη µνήµη πιο γρήγορα και αποτελεσµατικά (L’ Etoile, 2005, 

Sousa, 2001, σελ.62- 63, στο L' Etoile, 2005).  Παρόµοιες ακροστιχίδες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ανάλογα µε τις ανάγκες και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των µαθητών 

και τα προβλήµατα/ανάγκες που κάθε φορά προκύπτουν στο µάθηµα.  Επίσης, στη 

µουσική διδασκαλία, µπορούν να διδαχτούν κανόνες συµπεριφοράς µε τη µορφή 

τραγουδιού, ανάλογα µε τις ανάγκες, ιδιαιτερότητες και ενδιαφέροντα των παιδιών. 

Τα βήµατα που µπορούν να ακολουθηθούν κατά τη διδασκαλία κανόνων 

συµπεριφοράς µε τη βοήθεια των παραπάνω τεχνικών αποµνηµόνευσης, ακροστιχίδας ή 

τραγουδιού, είναι τα εξής: 

1. Παρουσίαση κάθε βήµατος και επεξήγηση του σκοπού ύπαρξής του.  Για παράδειγµα, 

«δεν τρώµε στο µάθηµα της µουσικής, γιατί µε γεµάτο στόµα ο ήχος δεν ακούγεται 

όµορφα».   

2. Παροχή  συχνών ευκαιριών στους µαθητές, να εξασκηθούν στα διάφορα βήµατα και να 

δουν µόνοι τους τα αποτελέσµατα των ενεργειών τους.  Για παράδειγµα, αν καθαρίσουν και 

τακτοποιήσουν τα µουσικά όργανα, θα είναι πιο εύκολο να τα βρουν την επόµενη φορά που 

θα τα χρειαστούν. 

3. Επανατροφοδότηση στους µαθητές για την εκτέλεση των διαφόρων βηµάτων, έτσι 

ώστε να επαναλάβουν ή να διορθώσουν τη συµπεριφορά τους.   

Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές µαθαίνουν, αφού αξιολογήσουν και να ελέγξουν κάθε 

φορά την ήδη υπάρχουσα εργασία τους, να παίρνουν µέρος σε µια καινούργια εκπαιδευτική 

διαδικασία ή δραστηριότητα.  



 22 

1.4. Η επίδραση της µουσικής στις ακαδηµαϊκές δεξιότητες 

1.4. 1. Συσχέτιση της Μουσικής µε τη Γλώσσα 

Μικρός αριθµός ερευνών έχει εξετάσει ευθέως την επίδραση τυχαίων ήχων  στην 

κατανόηση κειµένου. Παρόλα αυτά, η αλληλεπίδραση ακουστικού υλικού και ανάγνωσης 

απασχόλησε τους επιστήµονες από το 1945, όταν οι Henderson, Crews και Barlow (1945, 

στο Boyle &  Coltheart, 1996) θέλησαν να δείξουν αν η µελέτη µε ταυτόχρονη ακρόαση 

ραδιοφώνου αποσπούσε τους µαθητές από την εργασία τους.  Αξιολόγησαν λοιπόν την 

επίδραση λαϊκής και κλασσικής µουσικής κατά την ανάγνωση και  κατέληξαν ότι η λαϊκή  

µουσική µείωσε την κατανόηση παραγράφων, σε αντίθεση µε την κλασσική µουσική.  Η 

διαπίστωση όµως αυτή έγινε λαµβάνοντας υπόψην µόνο  τη διαφορετικότητα των δύο ειδών 

µουσικής ως στυλ και όχι το ότι η λαϊκή µουσική ήταν φωνητική ενώ η κλασσική ήταν 

καθαρά οργανική.   

Επίσης, οι Jones et al (1990, στο Boyle &  Coltheart, 1996) µελέτησαν την επιρροή της 

ακρόασης διαφόρων ήχων σε µια δραστηριότητα ανάγνωσης.  Βρήκαν ότι η ακρόαση 

οµιλίας επηρέασε την ακρίβεια στον εντοπισµό ορισµένων τύπων τυπογραφικών λαθών, 

όπως παράλειψη γραµµάτων ή ορθογραφικά λάθη, αλλά όχι άλλα λάθη.  Συγκεκριµένα ο 

εντοπισµός συντακτικών λαθών, όπως για παράδειγµα λάθος λέξεις ή λάθη γραµµατικής, δεν 

επηρεάστηκε. 

Επιπλέον, εκτός από την επίδραση της µουσικής ως ακρόασης στην ανάγνωση και την 

κατανόηση κειµένου, έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες και για την χρήση της µουσικής ως 

γνωστικού αντικειµένου στη διδασκαλία του γλωσσικού µαθήµατος.  Ένα παράδειγµα 

χρήσης της µουσικής στη διδασκαλία, στα πλαίσια της ολιστικής εκπαίδευσης αποτελεί η 

ποιοτική συνεργατική έρευνα της Lowe (2002).  Η έρευνα αυτή έδειξε ότι κατά την ενσωµά-

τωση µουσικής σε µαθήµατα γλώσσας, οι µαθητές ωφελήθηκαν και στους δύο τοµείς, στη 

γλώσσα και στη µουσική, και συγκεκριµένα στο να κάνουν συνειρµούς, προβλέψεις και 

επιλογές µεταξύ των δύο αυτών τρόπων έκφρασης.  Η έρευνα βασίστηκε σε παλαιότερες 

έρευνες, οι οποίες έχουν επιβεβαιώσει την άποψη ότι η επιτυχία της µαθησιακής εµπειρίας 

είναι άµεσο αποτέλεσµα ενός καλά σχεδιασµένου αναλυτικού προγράµµατος, που 

περιλαµβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες που έχουν νόηµα για τον µαθητή (Dwyer 1995).  

Έτσι, σε µια προσπάθεια να ενθαρρύνουν τη µάθηση µέσα από παιδαγωγικές στρατηγικές 

που να έχουν νόηµα, οι εκπαιδευτικοί ανέτρεξαν στη διαθεµατική προσέγγιση (Beane, 1995· 
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Erickson, 1996· Jacobs, 1995· Wood, 1997), διαµέσου της οποίας βρήκαν ότι οι µαθητές 

αναπτύσσουν δεξιότητες ανάλυσης, οργάνωσης και επεξήγησης, µαθαίνουν να κάνουν 

συνειρµούς µεταξύ γνωστικών αντικειµένων και κατ’ επέκταση έχουν καλύτερη απόδοση σε 

καθηµερινές εξωσχολικές δραστηριότητες. 

Αναλυτικότερα, η έρευνα της Lowe (2002)  πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία ενός 

πανεπιστηµιακού τµήµατος και ενός δηµοτικού σχολείου που προσεγγίζει όλα τα 

ακαδηµαϊκά αντικείµενα µέσω της τέχνης.  Ένας λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η 

συνεργατική µορφή έρευνας ήταν για να ληφθεί υπόψην από τον ερευνητή και η οπτική 

γωνία των εκπαιδευτικών και επιπλέον για να τεθούν κοινοί εκπαιδευτικοί στόχοι κατά τον 

σχεδιασµό του προγράµµατος.  Στο προσωπικό του σχολείου επικρατούσε η άποψη ότι η 

ενσωµάτωση της τέχνης στην εκπαίδευση επιτυγχάνει τη βελτίωση των µαθησιακών 

δεξιοτήτων και επιτευγµάτων, ενδυναµώνει τις κοινωνικές δεξιότητες, την αυτοπεποίθηση, 

την επίλυση προβληµάτων και τη δηµιουργικότητα.  Το αναλυτικό πρόγραµµα του σχολείου 

περιελάµβανε τη διδασκαλία σε θεµατικές ενότητες που συνδέουν τα µαθήµατα µε την 

εξωσχολική ζωή, και χρήση στρατηγικών µάθησης που καλύπτουν τις ανάγκες όλων των 

µαθητών (πολλαπλή νοηµοσύνη, µαθησιακά στυλ, ειδικές ανάγκες) και ενεργοποιούν όλο το 

δυναµικό των παιδιών.  Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπίσει τα βασικά στοιχεία µιας 

επιτυχούς µαθησιακής εµπειρίας, κατά την ενσωµάτωση της µουσικής στο µάθηµα της 

γλώσσας, καθώς και να κρίνει αν οι συγκεκριµένες διαθεµατικές προσεγγίσεις ενισχύουν τη 

µάθηση και στα δύο αυτά γνωστικά αντικείµενα. 

Με το σκεπτικό αυτό, πραγµατοποιήθηκαν 12 µαθήµατα σε περίοδο ενός µήνα, µε 

πρωταρχικό στόχο την ενσωµάτωση µουσικής και άλλων τεχνών στη διδασκαλία των µύθων. 

Ως γλωσσικό αντικείµενο επιλέχθηκαν µύθοι του Αισώπου, στη διδασκαλία των οποίων 

ενσωµατώθηκαν η µουσική, το θέατρο και οι εικαστικές τέχνες.  Οι δάσκαλοι και ο 

ερευνητής συµµετείχαν ενεργά στη διαδικασία. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε 

βιντεοσκόπηση κάθε παρέµβασης στην τάξη, µε ηχογράφηση µικρών ηµιδοµηµένων σε 

βάθος συνεντεύξεων, µε άτυπες συνεντεύξεις και µε γραπτό υλικό που περιείχε σχέδια 

µαθήµατος, αντίγραφα τραγουδιών, σηµειώσεις των ερευνητών κλπ.   

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που προέκυψαν αφορούσαν στη βελτίωση του γνωστικού 

επιπέδου στη γλώσσα και στη µουσική, καθώς και στη συνεργασία των δύο γνωστικών 

αντικειµένων και ήταν οι εξής: 
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Α. Βελτίωση λεξιλογίου, γραµµατικών (συναίρεση, οµόφωνες και αντώνυµες λέξεις) 

και συντακτικών (δοµή προτάσεων) φαινοµένων, κατανόηση των διδαγµάτων των µύθων. 

Β. Εκµάθηση µουσικών εννοιών: ηχόχρωµα (κρουστά όργανα), ένταση (piano, forte, 

crescendo, decrescendo, sfortsando), µουσικό στυλ (κλασσική, παραδοσιακή, ροκ), ρυθµός 

(ολόκληρο, µισό, τέταρτο, όγδοο, παύση), µελωδία (ανιούσα, κατιούσα, επανάληψη 

φθόγγων) και φόρµα (ΑΒΑ, ΑΑ΄, ΒΒ΄). 

Γ. Κοινοί στόχοι: επικοινωνία, λήψη αποφάσεων, προφορική σύνθεση και φόρµα, 

συνειρµοί µεταξύ γλώσσας και τέχνης. 

Τα σχέδια µαθηµάτων για τους τρεις µύθους που επιλέχθηκαν περιελάµβαναν 

δραστηριότητες όπως παντοµίµα, δραµατοποίηση, ήχους από φωνή και όργανα, συνοδεία µε 

όργανα, τραγούδι, απαγγελία, χορό, ακρόαση, ζωγραφική, αυτοσχεδιασµό και σύνθεση.  Για 

παράδειγµα, οι µαθητές έπαιζαν ρόλους από ήρωες του µύθου µε παντοµίµα ή 

χρησιµοποιώντας λόγο και άλλοι µαθητές τους συνόδευαν φωνητικά ή οργανικά.  Επίσης, 

έφτιαξαν στίχους ή προτάσεις για να περιγράψουν γεγονότα ή διδάγµατα του µύθου µε δική 

τους µουσική συνοδεία.  Κατά τη µουσική ακρόαση, τα παιδιά κλήθηκαν να περιγράψουν 

λεκτικά ή οπτικά πώς ο συνθέτης δίνει τον τίτλο του έργου του µουσικά, και συζήτησαν για 

τη δύναµη της µουσικής να ενεργοποιεί τη φαντασία.  Μετά από την αναπαράσταση των 

µύθων µε χρήση χορού, θεάτρου, τραγουδιού και παιξίµατος οργάνων, τα παιδιά προέβησαν 

σε συζήτηση για τον συνδυασµό όλων αυτών των τεχνών στο να ‘’ πούµε µια ιστορία’’. 

Αυτά που τελικά επιτεύχθηκαν γνωστικά είναι: 

Α. η βελτίωση σε καθαρά µουσικές δεξιότητες (παίξιµο οργάνων, σύνθεση 

µελωδικών/ρυθµικών σχηµάτων για συνοδεία της απαγγελίας τους), αναγνώριση µουσικών 

στυλ και φόρµας. 

Β. καλή ανάγνωση, προφορική σύνθεση ποιηµάτων/πρόζας, κατανόηση γραµµατικών 

φαινοµένων µε χρήση παραδειγµάτων και τραγουδιών. 

Γ.  συνειρµοί µεταξύ διαφορετικών τρόπων έκφρασης και τεχνών, λήψη αποφάσεων 

και προβλέψεις.  Για παράδειγµα, οι µαθητές προέβλεπαν πώς θα εξελισσόταν ο µύθος ή η 

µουσική σύνθεση.  Όσον αφορά στη φόρµα, έκαναν παραλληλισµούς µεταξύ της φόρµας 

ποιηµάτων και µουσικών κοµµατιών.  Τέλος, ως προς τη δηµιουργικότητα και τον 

αυτοσχεδιασµό, συνέθεταν δικές τους φράσεις για να δείξουν τα αντώνυµα και επέλεγαν 

όργανα ή κινήσεις για να αναπαραστήσουν χαρακτήρες ή γεγονότα από τους µύθους. 
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Βέβαια, παρά το γεγονός ότι όλοι οι µαθητές κινητοποιήθηκαν στα γνωστικά 

αντικείµενα που ενεπλάκησαν, έδειξαν διαφορετική ταχύτητα µάθησης, ως προς την 

κατανόηση εννοιών και την αυτοπεποίθησή τους κατά τη χρήση νέου γνωστικού υλικού.  

Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκαν  διαφορετικές συµπεριφορές, ως προς την οµαδική εργασία 

και τη συµπεριφορά κατά την ακρόαση.  Το έλλειµµα τέλος αυτής της έρευνας ήταν ότι, 

εφόσον δεν υπάρχουν συγκρίσεις µεταξύ µαθητών που διδάχθηκαν τα δύο αυτά γνωστικά 

αντικείµενα σε συνδυασµό και ξεχωριστά, δεν µπορεί να επιβεβαιωθεί ότι όντως τα 

αποτελέσµατα της συνεργατικής µάθησης είναι καλύτερα. 

Επίσης, αναφορικά µε τη συσχέτιση των µουσικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων, 

υπάρχουν αρκετές αναφορές στην διεθνή αρθρογραφία (βλ. Πίνακα 3).  Σε σχετική µετα-

ανάλυση (Butzlaff, 2000) αναφέρονται τα εξής σηµεία, που επιβεβαιώνουν αυτή τη 

συσχέτιση: 

• Ως προς τη φορά της ανάγνωσης γλωσσικού ή µουσικού κειµένου: Η 

ανάγνωση ενός γραπτού κειµένου και µιας µουσικής παρτιτούρας διαβάζεται από τα 

αριστερά προς τα δεξιά.  Εποµένως, η εξάσκηση στην ανάγνωση µουσικής 

σηµειογραφίας καθιστά πιθανόν ευκολότερη και την ανάγνωση γλωσσικής 

σηµειογραφίας.  

• Ως προς τη φωνολογική διάκριση στη µουσική ακρόαση και στην ανάγνωση: 

Η αναγνωστική δεξιότητα προϋποθέτει την ύπαρξη φωνολογικής διάκρισης.  Η 

µουσική ακρόαση εξασκεί την ακουστική ευαισθησία, που είναι υπεύθυνη και για την 

διάκριση µουσικών ήχων και για τη φωνολογική διάκριση.  Όπως άλλωστε 

αναφέρεται στη µελέτη του MacLean και των συνεργατών του (1987 στο Douglas & 

Willatts, 1994), η γνώση παιδικών τραγουδιών σχετίζεται άµεσα µε τις φωνολογικές 

δεξιότητες. 

• Ως προς την εκµάθηση τραγουδιών: Κατά την εκµάθηση στίχων τραγουδιών, 

οι µαθητές ασχολούνται µε ανάγνωση γραπτών κειµένων. Η δοµή των τραγουδιών 

έχει συχνά επαναλαµβανόµενη µορφή, κάτι που καθιστά τους στίχους προβλέψιµους 

και  την εκµάθησή τους ευκολότερη και ταυτόχρονα περιλαµβάνει και την εξάσκηση 

της ανάγνωσης.  

Πέρα όµως από τη χρήση της µουσικής στην εκπαίδευση, έχουν γίνει έρευνες σχετικά 

µε την επίδραση τυχαίων ήχων στην κατανόηση κειµένου και στη βραχύχρονη µνήµη. 
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Στην έρευνα των Boyle & Coltheart (1996) πραγµατοποιήθηκαν δύο πειράµατα.  Στο 

πείραµα 1 ζητήθηκε από τους συµµετέχοντες να κρίνουν την ορθότητα περιόδων µε 

διαφορετικό βαθµό δυσκολίας, κατά την ακρόαση τυχαίας οµιλίας, τραγουδιού µε συνοδεία, 

τραγουδιού χωρίς συνοδεία, οργανικής µουσικής και σιωπής.  Οι απλές φράσεις περιείχαν 

µια αναφορική πρόταση στο τέλος της φράσης (πχ Το χειροκρότηµα ευχαρίστησε τη γυναίκα 

που µίλησε), ενώ οι δυσκολότερες είχαν την αναφορική πρόταση στη µέση (πχ Η τροφή που 

διατηρούσε στην αποθήκη του ο αγρότης έφτασε για να ταΐσει τα πεινασµένα ζώα).  Οι λάθος 

φράσεις ηχούσαν ως σωστές (πχ Της έδωσα ένα φίλο τετραδίου) ή δεν ηχούσαν ως σωστές.  

Βρέθηκε ότι η ακρίβεια επιλογής των λαθών επηρεάστηκε όχι από τους τυχαίους ήχους, 

παρά µόνο από τη συντακτική πολυπλοκότητα των φράσεων.  Λανθασµένες απαντήσεις στη 

φωνολογική αποκωδικοποίηση δόθηκαν κυρίως σε προτάσεις που ακούγονταν σωστές ενώ 

ήταν λάθος. 

Το πείραµα αυτό των Boyle & Coltheart  εξέτασε τη φωνολογική αποκωδικοποίηση σε 

κείµενο σχετικά δύσκολο προς κατανόηση, που περιείχε περιόδους µε σύνθετη δοµή 

(αναφορικές προτάσεις στο µέσο της περιόδου) και την επίδραση τυχαίων ήχων στην 

κατανόηση του κειµένου.   

Στις περισσότερες προηγούµενες έρευνες, δεν έχουν ταξινοµηθεί οι διαφορές των ήχων 

που έχουν χρησιµοποιηθεί.  Έτσι, στο πείραµα αυτό, οι ήχοι που χρησιµοποιήθηκαν ήταν πιο 

συστηµατικά δοµηµένοι ως προς τις διαφορές τους.  Επιλέχθηκαν 5 ηχητικές συνθήκες: α. 

οµιλία, β. τραγούδι χωρίς συνοδεία, γ. τραγούδι µε συνοδεία, δ. οργανική µουσική και ε. 

σιωπή.  Συγκεκριµένα, κατά την ακρόαση οργανικής και φωνητικής µουσικής, υπήρχαν 

διαφορές στο µουσικό στυλ και στο είδος και αριθµό οργάνων.  Οι διαφορές µεταξύ οµιλίας 

και τραγουδιού βασίστηκαν σε οµιλούµενη πρόζα και τραγούδια µε συνοδεία, µε έντονα 

διαφορετικό περιεχόµενο.  Επίσης, υπήρξαν πολλές διαφορές µεταξύ των τραγουδιών µε 

συνοδεία: για παράδειγµα, η ύπαρξη ενός ή περισσότερων οργάνων, που µπορεί να 

δυσχεραίνει την κατανόηση των λέξεων του τραγουδιού.  Το ηχητικό υλικό που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν το  ίδιο για την οµιλία, και για τα δύο είδη τραγουδιού.  

Συγκεκριµένα ήταν τέσσερα τραγούδια των Gilbert και Sullivan, που επιλέχθηκαν για την 

οµοιοµορφία τους ως προς το µουσικό στυλ, την έκταση, τα µελωδικά και ρυθµικά τους 

σχήµατα.  Τα τραγούδια αυτά µιµούνται τη συνεχή ροή του κανονικού λόγου, δε 

χρησιµοποιούν υπερβολικά τα φωνήεντα ή µακρόσυρτες νότες όπως άλλα τραγούδια, δεν 

έχουν µεγάλα πηδήµατα στην έκταση, και η έλλειψη πολλών επαναλήψεων µουσικών 
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σχηµάτων αποτρέπει την αποµνηµόνευση (Morris & Jones, 1990, στο Boyle &  Coltheart 

1996).  Κάθε ένα από τα τραγούδια αυτά ηχογραφήθηκε στις τέσσερις  παραπάνω ηχητικές 

συνθήκες, παράγοντας έτσι τέσσερις παραλλαγές για το κάθε τραγούδι: µια οργανική, µια 

τραγουδισµένη µε οργανική συνοδεία, µια τραγουδισµένη χωρίς συνοδεία και µια 

οµιλούµενη.   

Τα τραγούδια απαγγέλθηκαν ή τραγουδήθηκαν από τους ίδιους εκτελεστές (έναν 

βαρύτονο και έναν τραγουδιστή µουσικής κωµωδίας) ενώ η οργανική παραλλαγή και η 

συνοδεία των τραγουδιών παίχτηκε από τον ίδιο µουσικό και όργανα κάθε φορά (ήχος 

κλαρινέτου από συνθεσάιζερ και συνοδεία πιάνου).  Οι οµιλούµενες παραλλαγές των τρα-

γουδιών εκτελέστηκαν µε συνεχόµενη ροή, ίδιες παύσεις και ρυθµό, και στην ίδια ταχύτητα 

µε τις τραγουδισµένες εκτελέσεις  (132 χτύποι µετρονόµου, που πλησιάζει την κανονική 

ταχύτητα οµιλίας και απέχει από τους 184-200 χτύπους, ταχύτητα στην οποία θα 

τραγουδιούνταν κανονικά τα τραγούδια). Τέλος, τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν 3 

συνεχόµενες φορές το καθένα, µε διάρκεια περίπου 9 λεπτά, για να µη διακοπεί η µουσική σε 

περίπτωση µεγάλης καθυστέρησης των  απαντήσεων των εξεταζοµένων.  Τα ηχητικά 

περιβάλλοντα εκτελέστηκαν από κασετόφωνο και στερεοφωνικά ακουστικά σε 75dΒ, ένταση 

αρκετά µεγάλη, που δύσκολα αγνοείται, ενώ η ηχητική συνθήκη της σιωπής ήταν στα 37 dB. 

Οι 160 σωστές και 160 λανθασµένες περίοδοι, µε διαφορετικά επίπεδα  συντακτικής 

πολυπλοκότητας, ανάλογα µε το πού βρισκόταν η αναφορική πρόταση, δόθηκαν κατά την 

κάθε µία από τις παραπάνω ηχητικές συνθήκες.  Οι λανθασµένες περίοδοι είχαν 

αντικατάσταση µιας λέξης µε άλλη οµόηχή της ή µε άλλη όµοια ορθογραφικά, πράγµα που 

οδηγούσε σε συντακτική ή σηµασιολογική ανακρίβεια.   

Το δείγµα ήταν 40 πρωτοετείς φοιτητές συµπεριφορικών επιστηµών, από 18 -54 ετών, 

µε κανονική ακοή και όραση, µε µητρική τους γλώσσα την αγγλική, οι οποίοι συµµετείχαν 

καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών τους.  Ως προς τη διαδικασία, κάθε 

υποκείµενο εξετάστηκε ξεχωριστά σε µια ήσυχη αίθουσα.  Τους ζητήθηκε να διαβάσουν 

σιωπηλά τις προτάσεις που παρουσιάζονταν µία µία στην οθόνη ενός υπολογιστή Macintosh, 

και να αποφασίσουν για την ορθότητά τους, σύντοµα και µε ακρίβεια, πιέζοντας το 

αντίστοιχο πλήκτρο για ‘ναι’ ή ‘όχι’.  Πριν το πείραµα, πραγµατοποιήθηκαν δεκαέξι δοκιµές 

στη συνθήκη της σιωπής.  ζητήθηκε από τα άτοµα να προσπαθήσουν να αγνοήσουν τους 

ήχους που µεταδίδονταν µέσα από ακουστικά, και να συγκεντρωθούν στην ανάγνωση. Οι 
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320 περίοδοι χωρίστηκαν σε 5 οµάδες των 64, ανάµεσα στις οποίες δόθηκε διάλειµµα 

µερικών λεπτών.  Συνολικά το τεστ διήρκεσε 45 λεπτά. 

Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι καµιά ηχητική συνθήκη δεν επηρέασε σηµαντικά την 

ακρίβεια ή ταχύτητα του  εντοπισµού των σωστών περιόδων, σε αντίθεση µε το βαθµό 

δυσκολίας, ο οποίος επηρέασε και την ταχύτητα και την ορθότητα των κρίσεων.  Το λιγότερο 

αναµενόµενο αποτέλεσµα ήταν η αποτυχία των τυχαίων λεκτικών και άλλων φωνητικών 

ήχων να επηρεάσουν την κατανόηση κειµένου, ιδιαίτερα αφού οι ηχητικές συνθήκες ήταν 

ιδιαίτερα ενοχλητικές και δύσκολο να αγνοηθούν.   

Πιο συγκεκριµένα: 

• Η επίδραση των ήχων στον εντοπισµό των σωστών περιόδων δεν ήταν σηµαντική.   

• Το ποσοστό των λαθών ήταν σηµαντικότερο για τις σύνθετες παρά για τις απλές πε-

ριόδους.  

• Αντίθετα, κατά τον εντοπισµό των λανθασµένων περιόδων, παρότι οι ήχοι επίσης δεν 

επηρέασαν σηµαντικά το ποσοστό των λαθών,  υπήρξαν σηµαντικά περισσότερα λάθη 

για τις απλές παρά για τις σύνθετες προτάσεις,  αν και η ανάλυση by items δεν έδειξε 

σηµαντική επίδραση.  

• Επίσης, η επίδραση του βαθµού οµοφωνίας των λέξεων ήταν υψηλά σηµαντική, µε 

ποσοστό λαθών στις οµόηχες λέξεις µεγαλύτερο από διπλάσιο από αυτό των 

ορθογραφικά όµοιων λέξεων.  Παρόµοια ποσοστά έχουν παρατηρηθεί και σε 

προηγούµενες έρευνες (Coltheart et al, 1991, στο Boyle &  Coltheart 1996).  Από το 

δοκιµαστικό τεστ αναγνώρισης οµόφωνων λέξεων, που προηγήθηκε της έρευνας, µε 

ποσοστό λαθών µόλις 1,7%, συµπεραίνεται  ότι το τελικό ποσοστό λαθών δεν µπορεί να 

αποδοθεί σε ελλιπή γνώση των οµοφωνικών λέξεων. Εποµένως, φαίνεται ότι κατά την 

ανάγνωση ενεργοποιείται ένας µηχανισµός φωνολογικής κωδικοποίησης που οδηγεί τους 

εξεταζόµενους να  θεωρούν σωστές λέξεις που ηχούν το ίδιο. 

• Επιπλέον, ο χρόνος αντίδρασης των εξεταζόµενων για τις σωστές και λανθασµένες 

περιόδους δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από το είδος του ήχου. Αντίθετα, ο µέσος όρος 

χρόνος αντίδρασης επηρεάστηκε από τον βαθµό δυσκολίας των περιόδων, άρα 

παρατηρήθηκε γρηγορότερος εντοπισµός των απλών περιόδων συγκριτικά µε τις 

σύνθετες περιόδους.   

• Τέλος, όσον αφορά στον εντοπισµό των λανθασµένων περιόδων, εντοπίστηκαν 

γρηγορότερα αυτές  µε οµόηχες παρά αυτές µε όµοιες ορθογραφικά λέξεις. Τέτοια 
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ευρήµατα έχουν παρατηρηθεί και σε παλαιότερες  έρευνες (Coltheart et al, 1991, 

Daneman & Stainton, 1991, στο Boyle &  Coltheart 1996).  Κατά την έρευνα αυτή 

σηµειώθηκε ότι η φωνολογική νοητική αναπαράσταση της λανθασµένης λέξης 

ενεργοποιεί ταυτόχρονα και τη φωνολογική αναπαράσταση της σωστής οµόφωνής της, 

διευκολύνοντας έτσι τη διαδικασία διόρθωσης της πρότασης.  Ο ίδιος µηχανισµός δεν 

υπάρχει και για τις όµοιες ορθογραφικά λέξεις για τον λόγο αυτό απαιτείται 

περισσότερος χρόνος για την διόρθωσή τους. 

Εποµένως, βρέθηκε ότι αν τυχαίοι ήχοι-φωνήµατα εµπλακούν µε τη φωνολογική 

βραχύχρονη µνήµη και επηρεάσουν το περιεχόµενό της, αυτό δεν έχει αντίκτυπο στην 

κατανόηση του κειµένου.   

Ενδεχοµένως η επιλογή των ήχων του πειράµατος αυτού να µην ήταν η κατάλληλη για 

να επηρεάσει τη βραχύχρονη µνήµη και άλλες γνωστικές διεργασίες των εξεταζοµένων.  Για 

τον λόγο αυτό διενεργήθηκε το πείραµα 2, που αναφέρεται παρακάτω, το οποίο σχεδιάστηκε 

για να παρέχει περισσότερες ενδείξεις ως προς την επίδραση τυχαίων ήχων στη φωνολογική 

κωδικοποίηση στα πλαίσια της βραχύχρονης µνήµης.   

Για να διερευνηθεί η επίδραση των ήχων στη βραχύχρονη µνήµη, στο πείραµα 2 των  

Boyle &  Coltheart, (1996) χρησιµοποιήθηκαν οι λίστες φωνολογικά όµοιων και ανόµοιων 

λέξεων του Baddeley (1966, στο Boyle &  Coltheart, 1996), ανάκληση των οποίων ζητήθηκε 

κατά τις 5 ηχητικές συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν και στο παραπάνω πείραµα: οµιλία, 

τραγούδι χωρίς συνοδεία, τραγούδι µε συνοδεία, οργανική µουσική και σιωπή.   

Εξετάστηκε κατά πόσο η τυχαία οµιλία, το τραγούδι και η µουσική παρεµβαίνουν στην 

ανάκληση λιστών λέξεων από τη βραχύχρονη µνήµη και κατά πόσο οι ηχητικές αυτές 

συνθήκες αλληλεπιδρούν µε τη φωνολογική οµοιότητα των λέξεων. 

Το δείγµα ήταν 35 πρωτοετείς φοιτητές συµπεριφορικών επιστηµών, από 18 -52 ετών, 

µε κανονική ακοή και όραση, µε µητρική τους γλώσσα την αγγλική, οι οποίοι συµµετείχαν 

καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος σπουδών τους.  Οι δραστηριότητες εξέτασης της 

µνήµης αποτελούνταν από 25 φωνολογικά όµοιες και 25 ανόµοιες λίστες λέξεων από 5 

λέξεις η κάθε µία.  Κατά την κάθε ηχητική συνθήκη, παρουσιάστηκαν σε ηλεκτρονικό 

υπολογιστή σε τυχαία σειρά 5 όµοιες και 5 ανόµοιες λίστες λέξεων σε κάθένα από τους 

συµµετέχοντες ξεχωριστά.  Οι ήχοι µεταδίδονταν από ακουστικά σε στάθµη 75 dB, ενώ 

ζητήθηκε από τους εξεταζόµενος να τους αγνοήσουν. Η δραστηριότητα απαιτούσε άµεση 
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καταγραφή των 5 λέξεων της κάθε λίστας, µε τη σειρά που τους δόθηκαν στην παρουσίασή 

τους.  Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι: 

• Η ανάκληση όµοιων φωνολογικά λέξεων ήταν σηµαντικά χειρότερη από αυτή 

ανόµοιων.  

• Επίσης, σηµαντική ήταν και η επίδραση του ήχου.  Συγκεκριµένα η λεκτική συνθήκη 

είχε µεγαλύτερη επίδραση από τη σιωπή.   

• Αυτό δεν ίσχυσε για την οργανική µουσική (όπως έδειξε η ανάλυση bonferroni). Η  

ανάκληση κατά την οργανική µουσική έδειξε µια τάση να είναι καλύτερη εν συγκρίσει µε 

την ανάκληση κατά τη φωνητική µουσική, κάτι που όµως δεν ήταν στατιστικά 

σηµαντικό. 

• Μια επιπλέον µέθοδος αξιολόγησης  που χρησιµοποιήθηκε ήταν η βαθµολόγηση µιας 

λέξης ως σωστής ανεξάρτητα από τη σωστή ή όχι σειρά ανάκλησής της.  Έτσι, η 

σύγκριση των µέσων όρων έδειξε ότι γενικά η ανάκληση είναι καλύτερη όταν δεν 

απαιτείται η τοποθέτηση στη σωστή σειρά. 

• Επίσης, η φωνολογική οµοιότητα ήταν πολύ σηµαντική.  Συγκεκριµένα η ανάκληση 

όµοιων λέξεων ήταν σηµαντικά χειρότερη από την ανάκληση ανόµοιων καθ’ όλες τις 

ηχητικές συνθήκες.  Η αλληλεπίδραση φωνολογικής οµοιότητας και ήχων συµβαίνει 

εξαιτίας της µεγαλύτερης επιρροής του ήχου στις όµοιες παρά στις ανόµοιες λίστες 

λέξεων. 

Συνοψίζοντας, το πείραµα 2 έδειξε ότι: 

•  Η ανάκληση λέξεων από τη βραχύχρονη µνήµη επηρεάζεται και από τις 5 ηχητικές 

συνθήκες (οµιλία, τραγούδι µε και χωρίς συνοδεία, οργανική µουσική και σιωπή), και 

δέχεται εντονότερη επιρροή από τους φωνητικούς ήχους παρά από την οργανική 

µουσική.   

• Επιπροσθέτως,  και η φωνολογική οµοιότητα επηρέασε την ανάκληση των λέξεων.   

• Τέλος, το γεγονός ότι η ανάκληση των λέξεων µπορεί να γίνει σωστά χωρίς όµως την 

τοποθέτησή τους στη σωστή σειρά, επιβεβαιώνεται και από παρόµοιες έρευνες (Morris & 

Jones, 1990, στο Boyle &  Coltheart 1996), οι οποίες επίσης βρήκαν ότι τυχαίοι ήχοι 

επηρεάζουν µόνο την ανάκληση λέξεων στη σωστή σειρά και όχι την ελεύθερη 

ανάκλησή τους από τη βραχύχρονη µνήµη. 
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 Πίνακας 3: Έρευνες σχετικά µε την αλληλεπίδραση των µουσικών και αναγνωστικών δεξιοτήτων 
(Register, 2007)  
 

 

Αντικείµενο έρευνας Ερευνητές 

Συσχέτιση ανάγνωσης και διδακτικών στυλ µουσικής εκπαίδευσης των Orff, 

Kodaly, Dalcroze, που δίνουν έµφαση στις πολυαισθητηριακές, οµαδικές 

δραστηριότητες, µέσω τραγουδιού και ρυθµικού παιξίµατος οργάνων 

Hurwitz et al., 1975 

Συσχέτιση ανάγνωσης και µουσικής εκπαίδευσης µε συµµετοχή σε χορωδίες, 

ορχήστρες ή µπάντες, κάτι που απαιτεί δεξιότητες µουσικής ανάγνωσης και 

διαρκή εξάσκηση 

Douglas & Willats, 

1994 

Συσχέτιση µάθησης ανάγνωσης µουσικής και µάθησης ανάγνωσης λέξεων Pelletier, 1963 

Συσχέτιση διάκρισης τονικού ύψους / ακουστικής διάκρισης και ακουστικής 

αναγνώρισης φωνολογικών πληροφοριών 

Madsen & 

Gerninger, 1967 

Χρήση της µουσικής διδασκαλίας ως µέσου ενίσχυσης ακαδηµαϊκών 

δεξιοτήτων 

Gordon, 1977 

Χρήση µουσικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία συγκεκριµένων 

αναγνωστικών δεξιοτήτων, ειδικά για παιδιά µε αναπηρία 

Roskam, 1979 

Πρώιµη παρέµβαση µε χρήση µουσικής: ενίσχυση των προγραφικών 

δεξιοτήτων 4χρονων παιδιών 

Standley & Hughes, 

1997 

Η χρήση της µουσικής ως µέσου για τη διδασκαλία συγκεκριµένων 

ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων έχει θετικότερα αποτελέσµατα σε σύγκριση µε τη 

χρήση της µουσικής χωρίς συγκεκριµένο στόχο 

Register, 2001 

 

Η χρήση µουσικής ως ενισχυτικού µέσου για τη διδασκαλία ονοµασίας 

γραµµάτων, φωνολογικής ενηµερότητας και της έννοιας του βιβλίου σε παιδιά 

νηπιαγωγείου είχε θετικότερα αποτελέσµατα από τη χρήση ενός προγράµµατος 

εκπαιδευτικής τηλεόρασης µε τον ίδιο σκοπό 

Register, 2004 

Μετα-ανάλυση 6 ερευνών: δε βρέθηκε αιτιώδης σχέση µουσικής και 

ανάγνωσης εξαιτίας των διαφορετικών µεθόδων παρέµβαση και του µικρού 

αριθµού ερευνών 

Butzlaff, 2000 

Μετα-ανάλυση 25 ερευνών:  η χρήση της µουσικής ως µέσου σχεδιασµένου για 

τη διδασκαλία συγκεκριµένων αναγνωστικών δεξιοτήτων είναι γενικά 

αποτελεσµατική.  

Standley, 2008 

Παθητική και ενεργητική συµµετοχή σε µουσικές δραστηριότητες, όπως 

ακρόαση, τραγούδι, παίξιµο οργάνων και κίνηση: σηµαντική βελτίωση των 

παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες και στα τρία υπο-τεστ (αποκωδικοποίηση 

λέξεων, γνώση λέξεων, κατανόηση κειµένου) 

Register, 2007 
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Επίσης, η Hall (1952, στο  Hallam & Price, 1997), ερευνώντας τις δυνατότητες χρήσης 

της µουσικής στα σχολεία, διαπίστωσε ότι η επίδοση στην κατανόηση κειµένου παρουσίαζε 

βελτίωση κατά την ακρόαση µουσικής.  Από τα 245 παιδιά 8ης και 9ης τάξης, το 58% 

παρουσίασε µεγαλύτερη βαθµολογία στα τεστ σιωπηλής ανάγνωσης Nelson (Nelson Silent 

Reading Tests).  Επίσης, σύµφωνα µε τα ευρήµατα της έρευνας αυτής, η µεγαλύτερη 

συνεισφορά της µουσικής ακρόασης ήταν η βελτίωση στην ακρίβεια.  Τέλος, οι µαθητές που 

είχαν «επίδοση κάτω του µετρίου στη νοηµοσύνη και στην επιδεξιότητα» ωφελήθηκαν 

περισσότερο από την παρουσία µουσικής, που σηµαίνει ότι πιθανόν αυτοί οι µαθητές έχουν 

µεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας σε θέµατα συγκέντρωσης. 

Οι έρευνες των Bradley (1981 στο Douglas & Willatts, 1994) και Wisbey (1980 στο 

Douglas & Willatts, 1994) βρήκαν αντίστοιχα ότι ένα πολυαισθητηριακό πρόγραµµα 

ανάγνωσης βοηθάει στη βελτίωση των αναγνωστικών δεξιοτήτων και ότι η µουσική 

προσέγγιση στην ανάγνωση βοηθάει ακριβώς στη δηµιουργία αυτής της πολυαισθητηριακής 

αντιµετώπισης των ήχων.   

H έρευνα των Douglas & Willatts (1994) ασχολείται µε τη συσχέτιση της µουσικής και 

της αναγνωστικής δεξιότητας και  συγκεκριµένα των λεκτικών δεξιοτήτων,  της ρυθµικής και  

µελωδικής αντίληψης, της αναγνώρισης λέξεων και της ορθογραφίας.  Βρέθηκε  συσχέτιση 

µεταξύ της επίδοσης στο ρυθµό και στην ανάγνωση και ότι η µουσική εκπαίδευση είναι µια 

εξαιρετική στρατηγική παρέµβασης για τα παιδιά µε αναγνωστικές δυσκολίες.  

Αναλυτικότερα, εξετάστηκαν 78 παιδιά από 7,5 ετών µέχρι 8,9 ετών ως προς τις 

λεκτικές τους δεξιότητες,  τη ρυθµική αντίληψη (διάκριση µεταξύ του ‘ίδιο’ και 

‘διαφορετικό’) και µελωδική αντίληψη (διάκριση µεταξύ του ‘πιο ψηλά’, ‘ πιο χαµηλά’ και  

‘ ίδιο’) και ως προς την αναγνώριση λέξεων και την ορθογραφία.  Παρατηρήθηκε σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ της µελωδικής αντίληψης µε όλες τις άλλες µεταβλητές, ενώ η ρυθµική 

αντίληψη παρουσίασε σηµαντική συσχέτιση µε την ανάγνωση και την ορθογραφία. Ο 

συνδυασµός όµως της µελωδικής και της ρυθµικής αντίληψης παρουσίασε µεν σηµαντική 

συσχέτιση µε την ανάγνωση, αλλά όχι µε την ορθογραφία.  Αυτό πιθανόν συµβαίνει διότι η 

ρυθµική επεξεργασία εδράζεται στο αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου, όπως και η 

ανάγνωση, ενώ το δεξί ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για τη µελωδική επεξεργασία (Douglas & 

Willatts, 1994).   

Επίσης, έχει βρεθεί ότι οι µη µουσικοί υιοθετούν µια ολιστική προσέγγιση ως προς τη 

µουσική, βλέποντάς την σαν µια αυτοτελή οντότητα, παρά σαν κάτι που µπορεί να αναλυθεί 
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στα συστατικά του, κάτι που κάνουν οι εκπαιδευµένοι µουσικοί χρησιµοποιώντας πιο 

αναλυτικό τρόπο προσέγγισής της (Bever & Chiarello, 1974 στο Douglas & Willatts, 1994). 

Εξαιτίας αυτής της διαφοράς στην επεξεργασία της µουσικής, επειδή οι συµµετέχοντες, στην 

έρευνα των Douglas & Willatts δεν ήταν µουσικά εκπαιδευµένοι, διεξήχθη µια δεύτερη, 

πιλοτική έρευνα, µε σκοπό να εξετάσει την πρακτική εφαρµογή  της συσχέτισης µεταξύ 

αναγνωστικής και ακουστικής ικανότητας.  Στη µελέτη αυτή συµµετείχαν δώδεκα µαθητές οι 

οποίοι προτάθηκαν από τον δάσκαλο υποστηρικτικής διδασκαλίας, ως έχοντες ανάγκη 

επιπλέον βοήθειας.  Οι µισοί δέχτηκαν µουσική παρέµβαση µε σκοπό την ανάπτυξη των 

ακουστικών, οπτικών και κινητικών δεξιοτήτων, µέσω της χρήσης φωνητικών 

δραστηριοτήτων και µελωδικών και ακαθόριστου τονικού ύψους κρουστών οργάνων.  Σε 

κάθε συνεδρία χρησιµοποιήθηκαν ρυθµικές και µελωδικές δραστηριότητες µε τη µορφή 

παιχνιδιού, ενώ υπήρχαν συχνές εναλλαγές, καθώς και συνδυασµός µεταξύ οπτικών και 

ακουστικών µεθόδων.   Η δεύτερη οµάδα συµµετείχε σε µη µουσικές δραστηριότητες, που 

περιελάµβαναν συζήτηση και συνεργασία σε οµάδες, και ενθάρρυνση έκφρασης ιδεών πάνω 

σε κάποιο θέµα.  Πριν την έναρξη των παρεµβάσεων και µετά από έξι µήνες, εξετάστηκε η 

αναγνωστική ικανότητα των µαθητών και βρέθηκε αύξηση της βαθµολογίας στην οµάδα που 

δέχτηκε µουσική παρέµβαση, ενώ η βαθµολογία της οµάδας ελέγχου δε µεταβλήθηκε 

καθόλου.  Παρόλο που η εξέλιξη ήταν σχετικά µικρή (µόνο 5 πόντοι της βαθµολογικής 

κλίµακας), φαίνεται ότι υπάρχει συσχέτιση µεταξύ µουσικής και αναγνωστικής ικανότητας 

και ότι η µουσική εκπαίδευση, πιθανόν σε συνδυασµό και µε άλλου είδους παρεµβάσεις, 

µπορεί να έχει θετικά αποτελέσµατα στη βελτίωση της ανάγνωσης (Douglas & Willatts, 

1994).  

Επιπλέον, η πιο πρόσφατη έρευνα της Register (2007) εξέτασε τη χρήση της µουσικής 

ως µέσου ενίσχυσης των δεξιοτήτων στην ανάγνωση παιδιών τυπικής ανάπτυξης 2ας τάξης 

δηµοτικού, και παιδιών µε ειδική µαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση.  Οι αναγνωστικές 

δεξιότητες των παιδιών αξιολογήθηκαν πριν και µετά την παρέµβαση µε το τεστ λεξιλογίου 

και το τεστ κατανόησης κειµένου Gates-MacGinite Reading Test για τη δεύτερη τάξη.  Η 

διαδικασία περιελάµβανε παθητική και ενεργητική συµµετοχή σε µουσικές δραστηριότητες, 

όπως ακρόαση, τραγούδι, παίξιµο οργάνων και κίνηση, µε σκοπό η διδασκαλία να 

ανταποκρίνεται σε διάφορα µαθησιακά στυλ και σε διαφορετικές αισθητηριακές εµπειρίες.  

Πραγµατοποιήθηκαν 12 µαθήµατα σε περίοδο 4 εβδοµάδων, στο καθένα από τα οποία 

χρησιµοποιούταν τουλάχιστον µια µουσική δραστηριότητα διδασκαλίας και εξάσκησης µιας 
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στρατηγικής ανάγνωσης, εστιάζοντας στους τοµείς της αποκωδικοποίησης, της γνώσης 

λέξεων και της κατανόησης κειµένου.  Τα αποτελέσµατα έδειξαν σηµαντική βελτίωση των 

παιδιών µε αναγνωστικές δυσκολίες και στα τρία υπο-τεστ (αποκωδικοποίηση λέξεων, 

γνώση λέξεων, κατανόηση κειµένου), ενώ τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης παρουσίασαν 

σηµαντική βελτίωση στην αποκωδικοποίηση και στη γνώση λέξεων και όχι στην κατανόηση 

κειµένου.  
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1.4.2.  Συσχέτιση της Μουσικής µε τα Μαθηµατικά 

Πέρα όµως από τη συσχέτιση της µουσικής µε τη γλώσσα έχει διαπιστωθεί αντίστοιχη 

συσχέτιση της µουσικής ακρόασης και εκτέλεσης και µε τα µαθηµατικά.  Συγκεκριµένα έχει 

βρεθεί  ότι η ακρόαση µουσικής µπορεί να βελτιώσει όχι µόνο την απόδοση στην κατανόηση 

κειµένου (Hallam & Price, 1998) αλλά και σε µαθηµατικές δραστηριότητες  (Abikoff et al, 

1996).  Έχει επίσης διαπιστωθεί, αναφορικά µε την εκτέλεση µουσικής ότι όταν ένα παιδί 

µαθαίνει να παίζει πιάνο αναπτύσσει στον εγκέφαλό του µία αρχιτεκτονική δοµή στην ίδια 

περιοχή που βρίσκονται οι µαθηµατικές και αναγνωστικές ικανότητες (Kosik, 1999 στο 

Yoon, 2000). 

Η σύνδεση µεταξύ µουσικής και µαθηµατικών έχει ήδη εκφραστεί από τον Πυθαγόρα, 

περί τον 6ο  αιώνα π.Χ. Αν και δεν υπάρχουν έρευνες που να αποδεικνύουν ουσιαστικά αυτή 

τη σύνδεση στις µέρες µας, τα ερευνητικά δεδοµένα του Shaw (2000: 11-34, στο Michels, 

2001) δείχνουν ότι στο µέλλον η µουσική θα αναγνωρίζεται ως «ένα παράθυρο στις υψηλές 

εγκεφαλικές λειτουργίες».  Πάντως µεταξύ µουσικής και µαθηµατικών µπορούν να 

διακριθούν κάποιες κοινές δεξιότητες.  Για παράδειγµα, το ρυθµικό µέτρηµα και η οργάνωση 

της δαχτυλοθεσίας κατά το παίξιµο οργάνων απαιτούν µαθηµατικούς υπολογισµούς.  

Επιπλέον, η εκτέλεση οργάνων απαιτεί έλεγχο του σώµατος στον τρισδιάστατο χώρο, 

δεξιότητα που σχετίζεται µε τα µαθηµατικά.  Γενικά η µουσική εκτέλεση και εκπαίδευση 

είναι µια διαδικασία στενά συνδεδεµένη µε απαιτητικές νοητικές διαδικασίες, όπως και τα 

µαθηµατικά.  Επίσης, η µουσική εκπαίδευση αυξάνει τις κριτικές και αντιληπτικές 

ικανότητες που συνδέονται µε την ικανότητα της λογικής σκέψης.  Αυτές τις ικανότητες 

µπορεί να τις αξιοποιήσει ένα παιδί στην επίλυση προβληµάτων πέρα από το χώρο της 

µουσικής, όπως στα µαθηµατικά (Kelstrom, 1998 στο Yoon, 2000), για παράδειγµα στην 

εκµάθηση του πολλαπλασιασµού. 

Στη διεθνή αρθρογραφία έχουν εντοπισθεί έρευνες που µελετούν τη συσχέτιση της 

µουσικής µε τα µαθηµατικά σε άµεση σύνδεση µε τη συµπεριφορά.  Η σχολική συµπεριφορά 

δεν είναι ανεξάρτητη από τη µαθησιακή συµπεριφορά.  Είναι αλληλένδετες και συµβάλλουν 

εξίσου στην σχολική επίδοση του µαθητή.  Η µουσική επηρεάζει τη διάθεση του ανθρώπου, 

είτε υπερδιεγείροντάς την είτε ηρεµώντας και απαλύνοντάς την.  Όπως διαπιστώθηκε από τη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, η µουσική ως ακρόαση επηρεάζει τη σωµατική και φυσική 
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κατάσταση του ατόµου, όπως αλλαγές στη θερµοκρασία, στην πίεση του αίµατος, στην 

αναπνοή και στο σφυγµό (Savan, 1996 στο Hallam & Price, 1998).   

∆ιάφορες έρευνες έχουν εστιάσει στην επίδραση της µουσικής στη σχέση της σχολικής 

και µαθησιακής συµπεριφοράς.  Ιδιαιτέρως για παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ, πιστεύεται ότι αν η ίδια η 

εργασία δεν παρέχει αρκετά ερεθίσµατα, τότε το παιδί σταδιακά αφαιρείται, ψάχνοντας για 

ερεθίσµατα στο περιβάλλον του (Abikoff et al., 1996).  Πιο συγκεκριµένα, οι Hallam & Price 

(1998) πραγµατοποίησαν µια έρευνα για την επίδραση της µουσικής στην ακαδηµαϊκή 

επίδοση και στη συµπεριφορά 10 παιδιών ηλικίας από 9 µέχρι 10 ετών, που παρουσίαζαν 

διαταρακτική συµπεριφορά µε µεγάλη συχνότητα, όπως κρίσεις θυµού, κλάµα, εµφανή 

λεκτική και σωµατική επιθετικότητα, και γενική υπερδραστηριότητα.  Επιλέχθηκαν µουσικά 

αποσπάσµατα «χαλαρωτικής» µουσικής (Giles, 1991 στο Hallam & Price, 1998), υπό την 

ακρόαση των οποίων, ζητήθηκε από τους µαθητές να λύσουν όσα περισσότερα προβλήµατα 

µαθηµατικών µπορούσαν σε συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα.  Παράλληλα µετρήθηκε ο 

αριθµός παραβάσεων κανόνων, όπως να απευθύνονται στο δάσκαλο σηκώνοντας το χέρι και 

περιµένοντας να τους δοθεί ο λόγος, να µη µιλάνε στα άλλα παιδιά, να µη σηκώνονται από 

τη θέση τους χωρίς να πάρουν άδεια, να µη χτυπούν τα άλλα παιδιά ή να µην κάνουν 

απειλητικές χειρονοµίες και να µην κάνουν υπερβολικό θόρυβο (π.χ. χτυπώντας κάποιο 

αντικείµενο). 

Τα αποτελέσµατα της έρευνας φαίνονται στα διαγράµµατα  1 και 2.  Συγκεκριµένα 

έδειξαν ως προς την επίδοση στα µαθηµατικά σηµαντική διαφορά µε και χωρίς την παρουσία 

µουσικής υπόκρουσης.  Αναφορικά µε την παράβαση κανόνων, µε εξαίρεση την πρώτη 

συνεδρία, κατά την οποία παρατηρήθηκε κάποια αναστάτωση εξαιτίας της προσαρµογής των 

παιδιών στην ακρόαση µουσικής, γενικά υπήρξαν σηµαντικά λιγότερες παραβάσεις κατά τη 

διάρκεια της ακρόασης.  Ως προς τη συσχέτιση του αριθµού αριθµητικών προβληµάτων και 

παραβάσεων κανόνων, βρέθηκε στατιστικά σηµαντική αρνητική συσχέτιση, που σηµαίνει ότι 

η βελτίωση στα µαθηµατικά είχε σχέση µε τη βελτίωση της συµπεριφοράς, που µε τη σειρά 

της επηρεάστηκε από τη µουσική ακρόαση.  Οι µαθητές που ωφελήθηκαν περισσότερο από 

την παρουσία µουσικής ήταν αυτοί που είχαν προβλήµατα υπερκινητικότητας, αλλά όχι 

κάποιο σοβαρό συναισθηµατικό τραύµα.  Πιο συγκεκριµένα, η µουσική ίσως ικανοποίησε 

την ανάγκη τους να δέχονται περισσότερα ερεθίσµατα, χωρίς όµως να αποσπά την προσοχή 

τους από την εκτέλεση της εργασίας τους.  Ενώ λοιπόν η µουσική δεν άλλαξε ουσιαστικά τη 

συµπεριφορά τους όσον αφορά στην υπακοή στους κανόνες, παρατηρήθηκε ότι µιλούσαν 
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ενώ εργάζονταν, παρά ότι µιλούσαν αντί να εργάζονται. Άρα συµπεραίνεται ότι ίσως είναι 

προτιµότερη η αντικατάσταση των ερεθισµάτων που αποσπούν την προσοχή των παιδιών µε 

άλλα ερεθίσµατα, παρά η µείωσή τους.  Επιπλέον, παρατηρήθηκε µείωση στην έκφραση 

εχθρότητας µεταξύ των παιδιών.  Έτσι, τα παιδιά αντί να κακολογούν ή να προσβάλλουν το 

ένα το άλλο, µιλούσαν για το πόσες ασκήσεις είχε λύσει ο καθένας, ή προσπαθούσαν να 

βοηθήσουν τους συµµαθητές τους.   

 
 Αριθµός συνεδριών 

∆ιάγραµµα 1 Επίδοση στα µαθηµατικά µε και χωρίς µουσική ακρόαση (Hallam & Price, 1997) 
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∆ιάγραµµα 2 Παράβαση κανόνων µε και χωρίς µουσική ακρόαση (Hallam & Price, 1997) 
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Παροµοίως, µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε φοιτητές, έδειξε ότι αυτοί που 

άκουσαν χαλαρωτική µουσική είχαν περισσότερη διάθεση να βοηθήσουν τους άλλους, 

συγκριτικά µε όσους άκουσαν εντονότερη µουσική (Fried & Berkowitz, 1979 στο Hallam & 

Price, 1998).  ∆ιαφαίνεται ότι η οργανική µουσική έχει θετικότερα αποτελέσµατα στη 

συµπεριφορά και επίδοση των µαθητών, παρά η φωνητική.  Βέβαια απαιτείται εκτενέστερη  

έρευνα για να φανούν τα αποτελέσµατα της µουσικής ακρόασης µέσα στην τάξη σε µόνιµη 

βάση και ποιο είδος µουσικής θα έχει τα καλύτερα αποτελέσµατα.   

Μια ακόµη σχετική έρευνα (Abikoff et al., 1996), που συγκρίνει την επιρροή της 

µουσικής σε µαθητές µε ∆ΕΠ-Υ και τυπική ανάπτυξη, εξέτασε την επιρροή τριών 

παραγόντων στην επίδοσή τους σε µαθηµατικά τεστ σε 20 µαθητές τυπικής ανάπτυξης και 20 

µαθητές µε ∆ΕΠ-Υ από 7 ως 13 ετών.  Οι τρεις ηχητικές συνθήκες που χρησιµοποιήθηκαν 

ήταν ένα δεκάλεπτο ακρόασης των αγαπηµένων τραγουδιών του παιδιού, ένα δεκάλεπτο 

ακρόασης οµιλίας και ένα δεκάλεπτο σιωπής.  Βρέθηκε ότι τα παιδιά µε ∆ΕΠ-Υ είχαν 

περισσότερες σωστές απαντήσεις κατά την ακρόαση µουσικής από ό,τι κατά την ακρόαση 

οµιλίας ή κατά τη σιωπή, ενώ τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης εκτέλεσαν τις εργασίες µε τον 

ίδιο περίπου τρόπο και στις τρεις περιπτώσεις.  Όπως φαίνεται και στα διαγράµµατα 3α  και 

3β, η επίδοση µάλιστα των παιδιών τυπικής ανάπτυξης µειώθηκε κατά 9% κατά τη διάρκεια 

µουσικής ακρόασης, ενώ η επίδοση των παιδιών µε ∆ΕΠ-Υ κατά την ακρόαση µουσικής 

ήταν 33% και 23% καλύτερη αντίστοιχα από την επίδοσή τους κατά την ακρόαση οµιλίας 

και κατά τη σιωπή.  
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3α. Ακρίβεια στην επίδοση παιδιών τυπικής ανάπτυξης σε µαθηµατικά τεστ 
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3β. Ακρίβεια στην επίδοση παιδιών µε ∆ΕΠΥ σε µαθηµατικά τεστ  
 

∆ιάγραµµα 3. Ακρίβεια στην επίδοση παιδιών τυπικής ανάπτυξης και παιδιών µε ∆ΕΠ-Ῡ σε µαθηµατικά 
τεστ µε ακρόαση µουσικής, οµιλίας και σιωπή.  Στους πίνακες φαίνεται ο αριθµός των σωστών 
απαντήσεων, ο αριθµός των ασκήσεων που έλυσαν, και η ακρίβεια, δηλαδή ο αριθµός των σωστών 
απαντήσεων διαιρεµένος µε τον αριθµό των ασκήσεων που απαντήθηκαν (Abikoff et al., 1996). 

 

 

Επίσης, σε µια έρευνα, του Scott (1970 στο Hallam & Price, 1998), που εξέτασε την 

επίδοση τεσσάρων παιδιών µε υπερκινητικότητα σε µια µαθηµατική δραστηριότητα σε 

τέσσερις διαφορετικές συνθήκες, βρέθηκε ότι τα παιδιά ήταν περισσότερο παραγωγικά κατά 

τη συνθήκη της µουσικής ακρόασης µέσα στην τυπική τάξη, εν συγκρίσει µε τις συνθήκες 

της απλής παρουσίας στη γενική τάξη, της τοποθέτησης των παιδιών σε τέσσερις γειτονικούς 

θαλάµους και της τοποθέτησής τους σε τέσσερις γειτονικούς θαλάµους µε µουσική ακρόαση. 

Επιπλέον, η έρευνα των Furnham & Strbac (2002) µελετά συνδυαστικά την επιρροή της 

µουσικής σε γνωστικές αλλά και ακαδηµαϊκές λειτουργίες (µνήµη, κατανόηση κειµένου και 

µαθηµατικά), καθώς και την  επιρροή της µουσικής ακρόασης σε εσωστρεφή και εξωστρεφή 

άτοµα, κατά την εκτέλεση των γνωστικών δοκιµασιών.  Οι ερευνητές βασίστηκαν σε 

παλαιότερη έρευνα των  Campbell & Hawley (1982, στο Furnham & Strbac, 2002), που 

έδειξε ότι τα εξωστρεφή άτοµα έχουν περισσότερες πιθανότητες να µελετούν σε µέρη µε 

θόρυβο από ό, τι τα  εσωστρεφή άτοµα.  Η έρευνα εξέτασε τις εξής υποθέσεις:  

α.  Η έντονη επίδραση του ήχου από το περιβάλλον έχει ως αποτέλεσµα η επίδοση 

εσωστρεφών και εξωστρεφών ατόµων να είναι καλύτερη κατά τη σιωπή, µετά κατά τη 

µουσική και χειρότερη κατά την παρουσία θορύβου.  

β. Υπάρχει αλληλεπίδραση ανάµεσα στον τύπο προσωπικότητας και στο βαθµό 

διάσπασης της προσοχής κατά την παρουσία µουσικής ή θορύβου σε τρεις δραστηριότητες, 

άρα η επίδοση εσωστρεφών ατόµων θα είναι σηµαντικά χειρότερη από την επίδοση 

εξωστρεφών κατά την παρουσία µουσικής ή θορύβου, αλλά όχι και κατά τη συνθήκη της 

 Μουσική Οµιλία Σιωπή 

Σωστές 

απαντήσεις 

26,1 19,4 21 

αριθµός 

ασκήσεων 

30,1 25,7 28 

ακρίβεια    0,83 0,77 0,79 
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σιωπής.  Οι δραστηριότητες τις οποίες οι συµµετέχοντες κλήθηκαν να πραγµατοποιήσουν 

ήταν κατανόηση κειµένου, αποµνηµόνευση πεζού κειµένου και µια νοητική µαθηµατική 

δραστηριότητα. 

Επιπροσθέτως, µέσω ενός ερωτηµατολογίου (Eysenck Personality Questionnaire) πριν 

και µετά την έρευνα, διερευνήθηκε η συσχέτιση µεταξύ του τύπου προσωπικότητας ενός 

ατόµου, του τρόπου που συνήθως µελετάει και του βαθµού διάσπασης της προσοχής του από 

τους ήχους του περιβάλλοντος. Κλήθηκαν δηλαδή τα άτοµα να αξιολογήσουν το βαθµό 

διάσπασης της προσοχής τους από τη µουσική και το βαθµό κινητοποίησής τους κατά την 

εκτέλεση των δραστηριοτήτων.  Αυτό που αναµενόταν να βρεθεί ήταν ότι οι εξωστρεφείς 

είχαν πιο πολλές πιθανότητες να δηλώσουν ότι µελετούν µε µουσική και λιγότερες 

πιθανότητες να δηλώσουν ότι ενοχλούνται από τους περιβαλλοντικούς ήχους. 

Το δείγµα επιλέχθηκε µε βάση το Eysenck Personality Questionnaire και αποτελούταν 

από 38 εξωστρεφή άτοµα µε µέσο όρο ηλικίας 16,75 ετών και µέσο όρο βαθµολόγησης στην 

κλίµακα εσωστρέφειας 11,65, και 37 εσωστρεφή άτοµα µε µέσο όρο ηλικίας 17,39 χρόνια 

και µέσο όρο βαθµολόγησης στην κλίµακα εσωστρέφειας 7,60.  Το υλικό που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν ηχογράφηση θορύβων γραφείου (12 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα) και 

µουσική garage (13 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα).   

Ως προς τα αποτελέσµατα (βλ. πίνακα 4), τα εµπειρικά δεδοµένα για την κάθε 

δραστηριότητα αναλύθηκαν µε ΑΝΟVA και διαπιστώθηκε ότι και για τις τρεις 

δραστηριότητες σε όλους τους συµµετέχοντες η εκτέλεση ήταν χειρότερη κατά τη µουσική 

και το θόρυβο, παρά για τη σιωπή.   Επίσης, οι εξωστρεφείς είχαν καλύτερη επίδοση στη 

µουσική ή στο θόρυβο από ό,τι οι εσωστρεφείς και δεν υπήρξαν στατιστικά σηµαντικές 

διαφορές στην επίδοση στις δραστηριότητες ανάµεσα στα δύο φύλα.  Αναλυτικότερα, για 

την κατανόηση κειµένου βρέθηκε σηµαντική διαφορά στην επίδοση εξωστρεφών και 

εσωστρεφών ατόµων (p< 0,001), σηµαντική διαφορά στην επίδοση ανάλογα µε την επιρροή 

των διαφόρων ήχων (p< 0,001) και σηµαντική αλληλεπίδραση του τύπου προσωπικότητας 

(εσωστρέφεια- εξωστρέφεια) και των ηχητικών συνθηκών (p< 0,05). Αυτή η αλληλεπίδραση 

βαθµού εσωστρέφειας και επιρροής από τη µουσική, επιβεβαιώθηκε µε, τρία t-test που 

έδειξαν µη σηµαντική διαφορά στην επίδοση εσωστρεφών και εξωστρεφών στη σιωπή, και 

σηµαντική διαφορά κατά την ακρόαση µουσικής (p<0,01) και κατά την παρουσία θορύβου 

(p<0,02).  Τέλος, πραγµατοποιήθηκαν επιπλέον t-test για να ελέγξουν γενικά την επίδοση 

κάτω από τις τρεις διαφορετικές συνθήκες, και βρέθηκε ότι ήταν σηµαντικά χειρότερη κατά 
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τη µουσική σε σύγκριση µε τη σιωπή (p<0,001), ενώ δε βρέθηκε σηµαντική διαφορά στην 

επίδοση κατά τη µουσική ακρόαση και το θόρυβο.  Εποµένως, η παρούσα έρευνα 

συµπεραίνει ότι η επίδοση στην κατανόηση κειµένου δυσχεραίνεται κατά την ακρόαση 

µουσικής και θρύβου, σε σχέση µε τη σιωπή, ενώ δε διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα στην 

ακρόαση µουσικής και θορύβου.  

Όσον αφορά στην αποµνηµόνευση κειµένου, το test ANOVA που πραγµατοποιήθηκε 

δεν έδειξε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην επίδοση εσωστρεφών και εξωστρεφών, έδειξε 

σηµαντική διαφορά στην επίδοση κάτω από τις διαφορετικές ηχητικές συνθήκες, ενώ δεν 

υπήρξε σηµαντική αλληλεπίδραση προσωπικότητας και ηχητικών παραµέτρων.  Σύµφωνα µε 

τα t –test που πραγµατοποιήθηκαν, η επίδοση ήταν σηµαντικά χειρότερη κατά τη συνθήκη 

µουσικής σε σύγκριση µε τη σιωπή (p<0,02), ενώ σύµφωνα µε τη µέθοδο Bonferrroni, δε 

βρέθηκε σηµαντική διαφορά επίδοσης ανάµεσα στη µουσική και στο θόρυβο. 

Τέλος, αναφορικά µε τη νοητική µαθηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τα ΑΝΟVA 

δε βρέθηκε σηµαντική διαφορά στην επίδοση εσωστρεφών και εξωστρεφών, στην επίδραση 

των διαφόρων συνθηκών, και στην αλληλεπίδραση προσωπικότητας και ηχητικών 

επιδράσεων. 

 

Πίνακας 4: Επιρροή τύπου προσωπικότητας και µουσικής ακρόασης στην επίδοση σε τρεις 
δραστηριότητες (Furnham & Strbac, 2002) 
 

Από το ερωτηµατολόγιο που συµπληρώθηκε από τους συµµετέχοντες µετά την έρευνα, 

βρέθηκε καταρχάς σηµαντική θετική συσχέτιση µεταξύ του σκορ εξωστρέφειας και της 

πιθανότητας να δηλώσουν ότι µελετούν µε µουσική (r=0,24, p<0,05).  Επίσης, δεν 

παρατηρήθηκε σηµαντική συσχέτιση µεταξύ του βαθµού εξωστρέφειας των ατόµων και της 

πιθανότητας να δηλώσουν ότι µελετούν µε θόρυβο (r=0,06, µη σηµαντικό). Υπήρξε 

σηµαντική αρνητική συσχέτιση µεταξύ του βαθµού εξωστρέφειας των ατόµων και της 

πιθανότητας να δηλώσουν ότι βρήκαν τη µουσική και το θόρυβο ενοχλητικά κατά το 

 Κατανόηση κειµένου Αποµνηµόνευση Μαθηµατικά  

∆ιαφορά εσωστρεφών και εξωστρεφών Σηµαντική (p< 0,001) Μη σηµαντική Μη σηµαντική 

∆ιαφορά στην επίδοση ανάλογα µε την επιρροή 

των ήχων 

Σηµαντική (p< 0,001) Σηµαντική Μη σηµαντική 

Αλληλεπίδραση του τύπου προσωπικότητας 

(εσωστρέφεια- εξωστρέφεια) και των ηχητικών 

συνθηκών 

Σηµαντική  Μη σηµαντική Μη σηµαντική 
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πείραµα (r=0, 33, p<0,01, r=0,31,p<0,01 αντίστοιχα). Επίσης, δε βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ 

του βαθµού ενόχλησης από τη µουσική και της επιλογής χρήσης µουσικής κατά την εργασία, 

που σηµαίνει ότι τα άτοµα που δήλωσαν ότι βρήκαν τη µουσική ενοχλητική έχουν 

µικρότερες πιθανότητες να επιλέξουν να εργαστούν µε µουσική ακρόαση.  Παροµοίως, δε 

βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ της ενόχλησης από το θόρυβο και τη συχνότητα µελέτης σε 

θορυβώδη περιβάλλοντα (r=0,15, µη σηµαντικό).  ∆εν υπήρξε, τέλος, σηµαντική συσχέτιση 

ανάµεσα στο βαθµό ενόχλησης από τους ήχους του περιβάλλοντος και την επίδοση των 

συµµετεχόντων κάτω από την επίδραση αυτών των ήχων σε καµία από τις δραστηριότητες. 

Συµπεραίνεται ότι η έρευνα αυτή δίνει αποδείξεις για το γεγονός ότι οι εσωστρεφείς 

επηρεάζονται περισσότερο από τους περιβαλλοντικούς ήχους.  Αυτό φαίνεται από τη 

χειρότερή τους επίδοση κατά τη διάρκεια θορύβου, σε πολύπλοκες δραστηριότητες, όπως η 

κατανόηση κειµένου.  Αυτό υποστηρίζει και η υπόθεση του Eyesenck, ότι το ιδανικό επίπεδο 

ακουστικής εγρήγορσης των εσωστρεφών είναι χαµηλότερο από ό, τι των εξωστρεφών 

ατόµων, κάτι που µε τη σειρά του επιδρά στην επίδοσή τους σε δραστηριότητες κατά την 

ακρόαση µουσικής. 
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1.5. Μουσική και συµπεριφορά  

1.5. 1. Μουσική και συγκέντρωση 

Εξετάστηκε παραπάνω η επίδραση της µουσικής ως ακρόασης ή γνωστικού 

αντικειµένου στην επίδοση σε ακαδηµαϊκές δραστηριότητες σε συνδυασµό µε τη βελτίωση 

της συµπεριφοράς. Συγκεκριµένα όµως για τη σχολική συµπεριφορά, έχουν πραγµατοποιηθεί 

έρευνες που µελετούν την επίδραση της µουσικής ακρόασης σε συγκεκριµένους τοµείς της.  

Ειδικότερα, ως προς τη συγκέντρωση, την προσοχή και τη συνεργατική διάθεση, έχει 

διαπιστωθεί ότι οι περισσότεροι µαθητές ανταποκρίνονται καλύτερα κατά την ακρόαση 

µουσικής σε χαµηλή ένταση στο µάθηµα και ότι η κατάλληλη µουσική την κατάλληλη 

στιγµή µειώνει το άγχος και κάνει τους µαθητές πιο ήρεµους, χαρούµενους και 

παραγωγικούς (Giles, 1991).  Έχει για παράδειγµα παρατηρηθεί ότι ιδίως η ακρόαση 

αποσπασµάτων Μότσαρτ κατά τη διάρκεια του µαθήµατος έχει αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα 

σε µαθητές µε διαταρακτική συµπεριφορά, οι οποίοι σε διάστηµα 5 µηνών έγιναν πιο ήρεµοι 

και συνεργάσιµοι (Savan, 1996 στο Hallam & Price, 1998), γιατί κάποιες ηχητικές 

συχνότητες ή συνδυασµοί συχνοτήτων είναι πιθανό να ενεργοποιούν συγκεκριµένες περιοχές 

του εγκεφάλου, προκαλώντας βιοχηµικές αντιδράσεις, που ηρεµούν τα παιδιά.  

Σε µια άλλη έρευνα της Savan (1999) µελετήθηκε η επίδραση συνθέσεων Mozart σε 

µαθητές µε συναισθηµατικές-συµπεριφορικές δυσκολίες.  Το δείγµα αποτελούταν από 10 

αγόρια 11-12 ετών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, συναισθηµατικές-συµπεριφορικές 

δυσκολίες, και καθυστέρηση στον κινητικό συντονισµό.  H ερευνήτρια υπέθεσε ότι η 

ακρόαση µουσικής  ενεργοποιεί την παραγωγή µιας χηµικής ουσίας στον εγκέφαλο, πιθανόν 

µιας ενδορφίνης, που µειώνει την πίεση του αίµατος.  Η µείωση της πίεσης του αίµατος 

προκαλεί ελάττωση της παρουσίας κάποιων χηµικών ουσιών όπως αδρεναλίνη και 

κορτικοστεροειδή στο αίµα, που µε τη σειρά του επηρεάζει ολόκληρο τον µεταβολισµό του 

σώµατος και έχει ηρεµιστικά αποτελέσµατα (Savan, 1999).  Η µεθοδολογία της έρευνας 

βασίστηκε σε µια παλαιότερη πιλοτική έρευνα της ιδίας, κατά την οποία αξιολογήθηκαν οι 

φυσιολογικές σωµατικές λειτουργίες κατά την ακρόαση µουσικής διαφόρων συνθετών.  

Βρέθηκε, ότι µε ακρόαση µόνο έργων Mozart, υπάρχει στατιστικά σηµαντική µείωση  της 

συστολικής και διαστολικής πίεσης του αίµατος,  του σφυγµού και της θερµοκρασίας.   

Κατά συνέπεια, το υλικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν τα ίδια µουσικά αποσπάσµατα 

Mozart της πιλοτικής αυτής έρευνας, που προκάλεσαν σηµαντική µετρίαση στις σωµατικές 
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λειτουργίες.  Αυτά τα αποσπάσµατα αποτέλεσαν την κασέτα 1, που παρείχε συνεχόµενα 

ηχητικά ερεθίσµατα για 2 ώρες και προστέθηκαν άλλες 6 κασέτες, µε παραλλαγές των 

αποσπασµάτων αυτών.  Η κασέτα 1 παίχτηκε κατά τη διάρκεια 10 συνεχόµενων 40λεπτων 

µαθηµάτων µουσικής κατά τα οποία βιντεοσκοπήθηκαν και συγκρίθηκαν κάποιοι 

παράγοντες συµπεριφοράς στην τάξη.  Οι παράγοντες αυτοί βαθµολογήθηκαν σε κλίµακα 1-

10 από τρεις δασκάλους και υπολογίστηκαν οι µέσοι όροι της βαθµολόγησης σε κάθε 

µάθηµα, οι οποίοι συγκρίθηκαν µε τους µέσους όρους των προηγούµενων και επόµενων 

µαθηµάτων.  Στους πίνακες 5 και 6 φαίνονται αντίστοιχα οι παραλλαγές του ακουστικού 

υλικού που χρησιµοποιήθηκε και οι παράγοντες συµπεριφοράς που εξετάστηκαν. 

Κασέτα 1 Μουσικά αποσπάσµατα Μότσαρτ 
Κασέτα 2 επιτάχυνση κατά 1/3 χωρίς αλλαγή τονικού ύψους 
Κασέτα 3 επιβράδυνση κατά 1/3 χωρίς αλλαγή τονικού ύψους 
Κασέτα 4 αντίστροφη ηχογράφηση 
Κασέτα 5 φιλτράρισµα, για αφαίρεση όλων των συχνοτήτων πάνω των 700 Hz 
Κασέτα 6  φιλτράρισµα, για αφαίρεση όλων των συχνοτήτων κάτω των 700 Hz 
Κασέτα 7 µεταφορά 2οκτάβες ψηλότερα 
Πίνακας 5: Ακουστικό υλικό της έρευνας της Savan και παραλλαγές του (Savan, 1999) 

 

Συντονισµός 
Αποτέλεσµα εργασίας 
Ολοκλήρωση δραστηριότητας 
Τακτικότητα 
Επίπεδο θορύβου 
Συγκέντρωση 
Συµπεριφορά αναζήτησης προσοχής 
Πίνακας 6:  Οι παράγοντες που αξιολογήθηκαν κατά τη βιντεοσκόπηση των µαθηµάτων στην έρευνα της 
Savan. 

 

Κατά τη συλλογή των δεδοµένων στην εν λόγω έρευνα, µετρήθηκαν η συστολική και 

διαστολική πίεση, η θερµοκρασία και ο σφυγµός των µαθητών κατά την αρχή του 

µαθήµατος,  20 λεπτά µετά την έναρξη και µια ώρα µετά τη λήξη του µαθήµατος.  Οι 

µετρήσεις αυτές έγιναν και µε τις 7 κασέτες.  Κατά την  κατάσταση ελέγχου, οι ίδιες 

µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν χωρίς µουσική ακρόαση.  Πραγµατοποιήθηκαν 

επανειληµµένες µετρήσεις ANOVA1, για να εξεταστεί αν οι συµπεριφορικές ή σωµατικές 

αλλαγές κατά τις διάφορες ακροάσεις ήταν στατιστικά σηµαντικές. 

                                                 
1  Ανάλυση της διακύµανσης, σύγκριση µέσων όρων µεταξύ των οµάδων (Παπαδόπουλους, 2005) 
 



 45 

Ως προς τα αποτελέσµατα, βρέθηκε σηµαντική µείωση των σωµατικών παραµέτρων, µε 

συνέπεια τη βελτίωση της συµπεριφοράς των παιδιών.  Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκαν 

βελτίωση του συντονισµού, ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων µε ησυχία και τάξη,  

συγκέντρωση για όλη τη διάρκεια του 40λεπτου µαθήµατος και έλλειψη συµπεριφοράς 

αναζήτησης προσοχής.  Τα ίδια αποτελέσµατα παρατηρήθηκαν για τις κασέτες 1 (κανονική 

εκτέλεση των κοµµατιών), 2 (εκτέλεση µε επιτάχυνση), 3 (εκτέλεση µε επιβράδυνση) και 4 

(αντίστροφη εκτέλεση).  Για την κασέτα 5 (εκτέλεση χωρίς τις συχνότητες άνω των 700 Hz) 

βρέθηκε µικρή µείωση της πίεσης, χωρίς καµία µείωση στις άλλες παραµέτρους και στη 

συµπεριφορά.  Για τις κασέτες τέλος 6 και 7 (εκτέλεση χωρίς τις συχνότητες κάτω των 700 

Hz και εκτέλεση 2 οκτάβες ψηλότερα) δε βρέθηκε καµία σηµαντική πτώση σε καµία 

παράµετρο.  Η έρευνα λοιπόν της Savan  έδειξε ότι η µουσική ακρόαση προκαλεί  αλλαγές 

στο µεταβολισµό, που µε τη σειρά τους επιφέρουν βελτίωση στον κινητικό συντονισµό.  

∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι οι υψηλές συχνότητες από µόνες τους δεν έχουν τα ίδια 

αποτελέσµατα µε την κασέτα 1 που περιέχει την κανονική εκτέλεση των κοµµατιών µε όλες 

τις συχνότητες.  Όσον αφορά τέλος σε δυνατότητες για  µελλοντική έρευνα, η συγγραφέας 

προτείνει να µελετηθούν οι τρόποι επιρροής της µουσικής στην αντίληψη, να εντοπιστούν 

ποια κέντρα του εγκεφάλου είναι υπεύθυνα για τη µουσική αντίληψη, και να λαµβάνονται 

πιο έντονα υπόψην τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα πρόσφατα περιστατικά στη ζωή των 

ατόµων, καθώς και οι µεταγνωστικές τους ικανότητες, η φύση της µουσικής που 

χρησιµοποιείται, το περιβάλλον ακρόασης και οι απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. 

Στα πλαίσια της χρήσης της µουσικής ακρόασης ως µέσου επιρροής της συµπεριφοράς, 

εντάσσεται και η έρευνα της Sims (2005), µε σκοπό να εξετάσει τα αποτελέσµατα της 

κατευθυνόµενης σε σύγκριση µε την ελεύθερη ακρόαση, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.  Το 

δείγµα αποτελούταν από 31 παιδιά, 16 αγόρια και 15 κορίτσια, 2,7- 5,7 χρονών, µε µέσο όρο 

ηλικίας τα 4, 2 χρόνια.  Ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ακρόαση, η 

ελεύθερη συνθήκη, δηλαδή η ακρόαση για όση διάρκεια επιθυµεί το παιδί,  διήρκεσε 2 

εβδοµάδες.  Η κατευθυνόµενη δε συνθήκη περιελάµβανε µια δραστηριότητα γραφής, µε 

σκοπό την εστίαση της προσοχής σε συγκεκριµένα στοιχεία της µουσικής, κατά τη διάρκεια 

της ακρόασης.  Έλαβε χώρα τις δύο αµέσως επόµενες εβδοµάδες από την ελεύθερη ακρόαση.  

Το ακουστικό υλικό που χρησιµοποιήθηκε ήταν δύο µουσικά κοµµάτια από το καρναβάλι 

των ζώων του Sain Sans, «το Λιοντάρι» και «ο Κούκος».   
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Όσον αφορά στα αποτελέσµατα, δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιρροή κάθε 

δραστηριότητας στη διάρκεια της ακρόασης.  Για τη συνθήκη λοιπόν της ελεύθερης 

ακρόασης, η συνολική διάρκεια ακρόασης κυµαινόταν για «το Λιοντάρι» από 35 

δευτερόλεπτα έως 19 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, µε µέσο όρο 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα 

και τυπική απόκλιση2 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα.  Αντίστοιχα για τον «Κούκο», η 

διάρκεια της ακρόασης κυµαινόταν από 17 δευτερόλεπτα έως 20 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα, 

µε µέσο όρο 330 δευτερόλεπτα και τυπική απόκλιση 3 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα.  Για τη 

συνθήκη της κατευθυνόµενης ακρόασης, η συνολική διάρκεια ακρόασης για «το Λιοντάρι» 

κυµαινόταν από 35 δευτερόλεπτα έως 19 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα, µε µέσο όρο 4 λεπτά 

και 55 δευτερόλεπτα και τυπική απόκλιση 4 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα.  Αντίστοιχα, για τον 

«Κούκο» η συνολική διάρκεια ακρόασης κυµαινόταν από 36 δευτερόλεπτα έως 10 λεπτά και 

58 δευτερόλεπτα, µε µέσο όρο 2 λεπτά και 44 δευτερόλεπτα και τυπική απόκλιση 2 λεπτά 

και 8 δευτερόλεπτα.  Σε t- test που διεξήχθησαν, για να βρεθεί αν υπάρχει στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο συνθηκών ακρόασης, για το µεν «Λιοντάρι» βρέθηκε µη 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στην ελεύθερη και την κατευθυνόµενη συνθήκη (p = 0,707), 

ενώ και για τον «Κούκο» βρέθηκε παρόµοιο αποτέλεσµα (p = 0,267).  Αντίστοιχα, σε f test 

που διεξήχθησαν για να ελέγξουν την οµοιογένεια των διακυµάνσεων, βρέθηκε στατιστικά 

σηµαντική διαφορά των διακυµάνσεων των τιµών µεταξύ των δύο κοµµατιών (για το 

«Λιοντάρι», p = 0,681,  ενώ για τον «Κούκο», p = 0,002). 

Ο συνολικός µέσος όρος διάρκειας ακρόασης και για τα δύο κοµµάτια ήταν για την 

ελεύθερη συνθήκη 4 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο, µε τις τιµές να κυµαίνονται από 34 

δευτερόλεπτα έως 13 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα και τυπική απόκλιση 45 δευτερόλεπτα.  Για 

την κατευθυνόµενη συνθήκη, ο συνολικός µέσος όρος ήταν 3 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα, µε 

τις τιµές να κυµαίνονται από 51 δευτερόλεπτα έως 6 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα και τυπική 

απόκλιση 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα.  Η συνολική διάρκεια ακρόασης και για τα δύο 

κοµµάτια κυµαινόταν από 1λεπτό και 8 δευτερόλεπτα έως 26 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για 

την ελεύθερη συνθήκη και από 1 λεπτό και 19 δευτερόλεπτα έως 30 λεπτά και 20 

δευτερόλεπτα για την κατευθυνόµενη.  Επίσης, δε βρέθηκε συσχέτιση µεταξύ ηλικίας και 

µέσου όρου διάρκειας ακρόασης για καµία από τις δύο συνθήκες. (ελεύθερη συνθήκη: r = - 

0,05, αρνητική συσχέτιση, κατευθυνόµενη συνθήκη: r = 0,41).  Το γενικό συµπέρασµα είναι 

                                                 
2 Τυπική απόκλιση: η διαφορά των τιµών ενός ερευνητικού δείγµατος από τον µέσο όρο.  Όσο περισσότερο 
διασκορπισµένες είναι οι τιµές, τόσο µεγαλύτερη η τυπική απόκλιση (Παπαδόπουλος, 2005). 
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ότι δεν παρατηρήθηκαν µεγάλες διαφορές στη διάρκεια ακρόασης σε παιδιά προσχολικής 

ηλικίας, όταν ακροώνται ελεύθερα ή έχοντας την προσοχή τους κατευθυνόµενη σε ορισµένες 

παραµέτρους της µουσικής.  Συγκεκριµένα, ο συνολικός µέσος όρος του χρόνου ακρόασης 

για το «Λιοντάρι» ήταν 22 δευτερόλεπτα περισσότερος στην κατευθυνόµενη από ό,τι στην 

ελεύθερη συνθήκη, ενώ για τον «Κούκο» ήταν 1 λεπτό λιγότερος στην κατευθυνόµενη από 

ό, τι στην ελεύθερη συνθήκη. 
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1.5. 2. Μουσικοθεραπευτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση 

Η µουσική όµως, εκτός από καθαρά εκπαιδευτικό εργαλείο, µπορεί να χρησιµοποιηθεί, 

µε τη µορφή της παθητικής ακρόασης ή της ενεργούς εκτέλεσης,  και ως µέσο για την 

επίτευξη θεραπευτικών στόχων.   Ως προς τις µουσικοθεραπευτικές χρήσεις της µουσικής, 

ακολουθεί η περιγραφή ενός παραδείγµατος χρήσης της µουσικοθεραπείας µε σκοπό την 

ενίσχυση της προκοινωνικής συµπεριφοράς (prosocial behaviour)3 σε εφήβους µε επιθετική 

συµπεριφορά, που ζούσαν σε οικοτροφείο (Rickson & Watkins, 2003). Πρόκειται για 

πιλοτική έρευνα, που υλοποιήθηκε µε σκοπό να εξετάσει αν η µουσικοθεραπεία ενισχύει την 

προκοινωνική συµπεριφορά και µειώνει την επιθετική συµπεριφορά εφήβων µε προβλήµατα 

επιθετικότητας και κοινωνικές, συναισθηµατικές και µαθησιακές δυσκολίες.  

Η εν λόγω έρευνα, ασχολούµενη µε µαθητές που παρουσιάζουν εξωτερικευµένες 

συµπεριφορές, αποσκοπεί να επιβεβαιώσει την προγενέστερη έρευνα των Montello και 

Coons (1998) σχετικά µε την επίδραση ενεργούς και παθητικής µουσικοθεραπείας σε παιδιά 

µε προβλήµατα συµπεριφοράς, και να προσθέσει στοιχεία σε αυτήν. Οι ερευνητές αυτοί 

διεξήγαγαν µια έρευνα αξιολόγησης των αποτελεσµάτων ενεργητικής οµαδικής 

µουσικοθεραπείας µε βάση το ρυθµό και παθητικής µουσικοθεραπείας µε βάση την 

ακρόαση.  Η παρέµβαση έγινε σε εφήβους µε συναισθηµατικά, µαθησιακά και 

συµπεριφορικά προβλήµατα.  Εξετάστηκαν 24 στοιχεία αναφορικά µε την προσοχή, την 

κινητοποίηση και την εχθρότητα, που επιλέχθηκαν από τη λίστα παιδικής συµπεριφοράς- 

φόρµα αναφοράς του δασκάλου (Child Behaviour Checklist-Teacher Report Form, 

Achenbach, 1991, στο Montello & Coons, 1998).  Τα ευρήµατα της έρευνας αφορούν στη 

βελτίωση της συµπεριφοράς, ιδιαίτερα στην κλίµακα επιθετικότητας και εχθρότητας µετά 

από παθητική ή ενεργητική µουσικοθεραπεία.  Σε αυτό το θέµα όµως παρουσιάστηκε ένα 

πρόβληµα.  Πιο συγκεκριµένα, η πρώτη οµάδα, κατά την περίοδο που δέχτηκε ενεργή 

µουσικοθεραπεία, σηµείωσε βελτίωση σε θέµατα εχθρότητας, ενώ κατά την περίοδο της 

παθητικής µουσικοθεραπείας επέστρεψε στην αρχική κατάσταση διαφορών µεταξύ των 

µελών της οµάδας. Οι ερευνητές λοιπόν προτείνουν η θεραπευτική παρέµβαση να είναι 

ισχυρότερα δοµηµένη για εφήβους µε εύθραυστη ανάπτυξη του εγώ.  Κρίνουν δηλαδή 

σηµαντικό στις επόµενες µελέτες να λαµβάνεται υπόψιν ως κριτήριο επιλογής των παιδιών 

το αν οι συµπεριφορές τους είναι περισσότερο εξωτερικευµένες ή εσωτερικευµένες. 

                                                 
3 Συµπεριφορά προκοινωνική: Αποτελεί γενικό όρο που χαρακτηρίζει όλες τις µορφές συµπεριφοράς που 
βασίζονται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη και όχι στη συστηµατική οργάνωση (Παπαδόπουλος, 2005). 
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Επιστρέφοντας στην έρευνα των Rickson & Watkins (2003), η µουσικοθεραπευτική 

παρέµβαση που επιλέχθηκε περιελάµβανε ενεργό παίξιµο µουσικής και δραστηριότητες 

µουσικής ακρόασης.  Για τη συλλογή των αποτελεσµάτων χρησιµοποιούνται οι γνώµες του 

προσωπικού του οικοτροφείου και των εκπαιδευτικών.  Οι µετρήσεις της επίδρασης της 

παρέµβασης έγιναν σύµφωνα µε τις  λίστες αναπτυξιακής συµπεριφοράς των γονέων και 

εκπαιδευτικών (Parent and Teacher Developmental Behaviour Checklist, DBC, Einfeld & 

Tonge, 1994· Einfeld, Tonge & Parmenter, 1998, στο Rickson & Watkins, 2003).  Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι ένα υποστηρικτικό πρόγραµµα µουσικοθεραπείας που ενισχύει 

την αυτονοµία και δηµιουργικότητα των εφήβων, ίσως τους βοηθήσει να αλληλεπιδρούν µε 

τους άλλους στο οικοτροφείο µε πιο αποδεκτό τρόπο ενώ ίσως αυξήσει ελαφρά τη 

διαταρακτική συµπεριφορά τους µέσα στην τάξη.  Εποµένως, ίσως  για τα παιδιά µε ∆ΕΠΥ 

ένα καλύτερα δοµηµένο πρόγραµµα, µε µικρότερο αριθµό παιδιών να έχει πολύ θετικότερα 

αποτελέσµατα. 

Η έρευνα βασίστηκε σε ανέκδοτα στοιχεία για τα πιθανά θετικά αποτελέσµατα  της 

οµαδικής µουσικοθεραπείας σε εφήβους και στις ελάχιστες πρόσφατες  βιβλιογραφικές πηγές 

για τη χρήση της µουσικοθεραπείας σε εφήβους µε κοινωνικοσυναισθηµατικές διαταραχές.  

Το θεωρητικό υπόβαθρο της εργασίας αυτής στηρίζεται στην άποψη ότι τα παιδιά και οι 

έφηβοι µε µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν έναν βαθµό εσωτερικής αρρυθµίας ή 

δυσρυθµίας (Evans, 1986, στο Rickson & Watkins, 2003).  Πιο συγκεκριµένα, τα παιδιά µε 

διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα συχνά δεν µπορούν να ελέγξουν τις κινητικές τους 

αντιδράσεις σε ήχους και εικόνες γύρω τους, δεν οδηγούνται από εσωτερικό έλεγχο, και για 

αυτό δυσκολεύονται να περιορίσουν µόνοι τους τη µη αποδεκτή συµπεριφορά τους.  Ο 

αυτοέλεγχος αποτελεί τη βάση για την εκτέλεση απλών εργασιών, γιατί προηγείται της 

ανάπτυξης υψηλότερων νοητικών λειτουργιών.  Έχει υποστηριχθεί ότι οι ρυθµικές 

δραστηριότητες βοηθούν την εσωτερική οργάνωση (Gaston, 1968, στο Rickson & Watkins, 

2003), στο συντονισµό νου και σώµατος (Montello, 1996, στο Rickson & Watkins, 2003) και 

µπορούν, παρέχοντας µια αίσθηση εσωτερικής ασφάλειας, να βοηθήσουν στον έλεγχο της 

παρορµητικότητας (Bruscia, 1987, στο Rickson & Watkins, 2003). 

Το δείγµα ήταν δεκαπέντε παιδιά 11 – 15 ετών που επιλέχθηκαν τυχαία από 88 

εφήβους µε νοητικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δυσκολίες, που φοιτούσαν σε ένα 

σχολείο – οικοτροφείο στη Νέα Ζηλανδία, για να συµµετάσχουν σε 3 οµάδες 

µουσικοθεραπείας.  Από αυτούς αποκλείστηκαν 49 παιδιά για το λόγο ότι υπήρχε περίπτωση 
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να φύγουν από το σχολείο πριν τελειώσει η θεραπευτική παρέµβαση.  Από τους υπόλοιπους 

39, αφού όλοι εξετάστηκαν για επιθετική συµπεριφορά σύµφωνα µε τις κλίµακες παιδικής 

συµπεριφοράς (Child Behaviour Checklist), οι 18 αποκλείστηκαν εξαιτίας ‘µη καθορισµένης 

επιθετικότητας’ και 3 επειδή είχαν ήδη συµµετάσχει σε προγράµµατα µουσικοθεραπείας.  Το 

αρχικό δείγµα αποτελούταν από 18 αγόρια από 11 χρονών και έξη µηνών ως 15 χρονών και 3 

µηνών (µέση ηλικία 13 χρονών και 2 µηνών) µε υψηλές κλινικές µετρήσεις στην κλίµακα 

παιδικής συµπεριφοράς στον τοµέα Επιθετικότητα / Εχθρότητα.  Αναλυτικότερα, 12 αγόρια 

είχαν παλαιότερες διαγνώσεις  ADD (διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής) ή ∆ΕΠ-Υ,  4 είχαν 

γενική αναπτυξιακή καθυστέρηση, ένα είχε εγκεφαλική παράλυση και ένα κατάθλιψη.  

Πέντε από τα παιδιά µε ADD ή ADHD είχαν και µια δεύτερη διάγνωση Oppositional Defiant 

Disorder ή διαταραχή συµπεριφοράς, σύµφωνα µε τα κριτήρια DSM IV.   Τα µισά παιδιά (9) 

έπαιρναν ψυχοτροπική φαρµακευτική αγωγή, κυρίως διεγερτικά.  Τέλος, τα µισά ήταν Μαόρι 

και τα υπόλοιπα Νεοζηλανδοί Ευρωπαίοι.   ∆ύο από τα παιδιά αποβλήθηκαν από το σχολείο 

πριν και κατά την αρχή της µουσικοθεραπείας αντίστοιχα, ενώ ένα αποσύρθηκε µόνο του 

µετά από το πρώτο 10λεπτο της πρώτης συνεδρίας.  Το τελικό δείγµα λοιπόν ήταν 15 

µαθητές, οι οποίοι παρακολούθησαν ολοκληρωµένα το µουσικοθεραπευτικό πρόγραµµα.  

Όλες οι οµάδες παρακολουθήσαν το ίδιο µουσικοθεραπευτικό πρόγραµµα.  Αρχικά 

µοιράστηκαν σε 3 οµάδες των 6 παιδιών, εκ των οποίων οι δύο πρώτες έκαναν 

µουσικοθεραπεία, ενώ η τρίτη γράφτηκε σε λίστα αναµονής. Οι οµάδες διέφεραν µεταξύ 

τους ως προς τη διάγνωση και την ηλικία των παιδιών.   

Ενώ για την εκλογή των παιδιών χρησιµοποιήθηκε η λίστα παιδικής συµπεριφοράς 

(Child Behaviour Checklist), για την µέτρηση των αποτελεσµάτων  προτιµήθηκαν οι 

υποκλίµακες διαταρακτικής και αντικοινωνικής συµπεριφοράς (Einfeld & Tonge, 1994,στο  

Rickson, J. & Watkins, 2003), επειδή είναι µεταγενέστερες και σχεδιασµένες για παιδιά µε 

ελαφρά νοητική καθυστέρηση.  Η κλίµακα αυτή περιλαµβάνει το ερωτηµατολόγιο για τους 

γονείς, που  συµπλήρωσαν οι κοινωνικοί λειτουργοί του οικοτροφείου, ως φροντιστές των 

παιδιών, και  τα ερωτηµατολόγια των δασκάλων εξέταζαν τις κοινωνικές σχέσεις.  Άλλες 

παράµετροι που µετρήθηκαν ήταν η απορρόφηση του παιδιού στον εαυτό του, η ενόχληση 

στην επικοινωνία, το άγχος και οι συµπεριφορές αυτιστικού τύπου.   

Χρησιµοποιήθηκε επίσης βιντεοσκόπηση, για να αναλυθεί η συµπεριφορά κατά τη 

διάρκεια των συνεδριών.  Η διαδικασία περιελάµβανε τη διεξοδική περιγραφή της οµαδικής 

δραστηριότητας, αλλά και της ατοµικής συµπεριφοράς κάθε ατόµου κατά τη διάρκεια ενός 
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ορισµένου δεκαλέπτου.  Οι περιγραφές αξιολογήθηκαν ανάλογα µε την ποιότητα της 

αλληλεπίδρασης.   Καταγράφηκαν δηλαδή τα θετικά και αρνητικά ‘γεγονότα’ που συνέβη-

σαν για το κάθε άτοµο αυτό το 10λεπτο.  Στη συνέχεια υπολογίστηκε το συνολικό ποσοστό 

γεγονότων για όλη την οµάδα και για την κάθε συνεδρία.  Τέλος, για να διασφαλιστεί η 

αξιοπιστία της έρευνας, ένας δεύτερος εξεταστής παρακολούθησε από κάθε 

βιντεοσκοπηµένη συνεδρία το βίντεο ενός παιδιού  τυχαία.  Κατά τη στατιστική ανάλυση, 

επειδή όλες οι οµάδες πήραν µέρος στο ίδιο πρόγραµµα, τα δεδοµένα για τις οµάδες 1 και 2 

παρουσιάζονται µαζί.  Επειδή όµως παρατηρήθηκαν  διαφορές ανάµεσα στις δύο οµάδες, 

χρειάστηκε περισσότερη ανάλυση για να καθοριστεί το εύρος των διαφορών ανάµεσα και 

στις 3 οµάδες. 

Ως προς τη µουσικοθεραπευτική παρέµβαση, πραγµατοποιήθηκαν 16 συνεδρίες των 

30 – 45 λεπτών 2 φορές εβδοµαδιαία,  κατά την 3η περίοδο του σχολικού έτους για τις δύο 

πρώτες οµάδες.  Η οµάδα ελέγχου πήρε µέρος στη µουσικοθεραπεία κατά την 4η περίοδο 

του σχολικού έτους, επίσης για 16 συνεδρίες των 30 – 45 λεπτών 2 φορές την εβδοµάδα.  

Επειδή το είδος της µουσικοθεραπευτικής προσέγγισης βασίζεται στο παιδοκεντρικό-

ανθρωπιστικό µοντέλο ψυχοθεραπείας, το πρόγραµµα και οι δραστηριότητες 

διαφοροποιήθηκαν από τον αρχικό σχεδιασµό, σύµφωνα µε τις αντιδράσεις των παιδιών.  

Στις πρώτες συνεδρίες υπήρχε ξεκάθαρη δοµή και έλεγχος, µε σκοπό να ικανοποιηθούν οι 

ανάγκες των παιδιών.  Από την τέταρτη συνεδρία και εξής, κλήθηκαν οι µαθητές να πάρουν 

περισσότερες πρωτοβουλίες, να γίνουν πιο υπεύθυνοι για τους εαυτούς τους και τους άλλους, 

και τους δίδονταν σταδιακά ευκαιρίες να κάνουν επιλογές και να εκφράζονται δηµιουργικά.  

Ένας από τους στόχους του προγράµµατος ήταν να γίνει χρήση της διαδικασίας της οµαδικής 

µουσικής, για να  εξοικειωθούν τα παιδιά µε τα συναισθήµατα τα δικά τους και των άλλων.  

Επίσης, το πρόγραµµα στόχευε στην ενίσχυση της αίσθησης αυτοαναγνώρισης των παιδιών  

ως χρήσιµων µελών  της οµάδας, µέσω της αίσθησης επιτυχίας από την προσφορά / 

συµµετοχή στην οµαδική δραστηριότητα.  Τέλος, οι οµάδες παρείχαν ένα υποστηρικτικό 

περιβάλλον, για να αναπτυχθούν οι σχέσεις των παιδιών µε σεβασµό και εµπιστοσύνη. 

Το πρόγραµµα περιελάµβανε τις εξής µουσικοθεραπευτικές δραστηριότητες: 

1. Φέρνω δική µου µουσική:  Κατά τις αρχικές συνεδρίες, ζητήθηκε  από κάθε µαθητή 

να φέρει την αγαπηµένη του µουσική για να τη µοιραστεί µε την οµάδα και να 

γεννηθεί κίνητρο για συζήτηση  (δραστηριότητα ακρόασης).  Ένας µαθητής κάθε 

εβδοµάδα επέλεγε το κοµµάτι που θα ακουστεί και στη συνέχεια έλεγε γιατί το 
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επέλεξε.  Τα άλλα µέλη µε τη σειρά τους έπρεπε να κάνουν ένα θετικό σχόλιο για την 

επιλογή του συµµαθητή τους. 

2. Προσωπικό τραγούδι.   Τα αγόρια χαιρετούν το ένα το άλλο τραγουδιστά, κάνοντας 

χειραψία. 

3. Ενεργητικές ρυθµικές δραστηριότητες, κατά τις οποίες κάθε παιδί ενθαρρύνεται να 

παίξει σόλο, καθώς και να συνοδεύσει τα άλλα µέλη του γκρουπ. Έγιναν ρυθµικά 

παιχνίδια ερώτησης και απάντησης, ρυθµικά σύνολα και δηµιουργικός 

αυτοσχεδιασµός µε διάφορα κρουστά µουσικά όργανα. 

4. Ευκαιρίες να έχουν εµπειρίες µε τα µουσικά όργανα και να τα µοιράζονται µεταξύ 

τους µε αποδεκτό τρόπο.  Να εξερευνούν καινούργιους ήχους, να ακούν τους ήχους 

των άλλων, να ζητούν και να δέχονται µουσικά όργανα µε πολιτισµένο τρόπο, και να 

προσφέρουν κάποιο όργανο, όταν τους ζητηθεί. 

5. Οµαδικές δραστηριότητες σύνθεσης τραγουδιού.  Επιλέχθηκε η µορφή του 

τραγουδιού ‘µπλουζ’, στο οποίο το κάθε παιδί πρόσθετε κάποιους στίχους.  Το οικείο 

για τα παιδιά δωδεκάµετρο σχήµα του µπλουζ παρείχε µια δοµή που διευκόλυνε τη 

δηµιουργία του τραγουδιού, µε τη µορφή µικρών επαναλαµβανόµενων ιδεών που 

καταλήγουν σε µια τελική φράση.  Οι µικρές αυτές φράσεις ενθάρρυναν τα παιδιά να 

ριψοκινδυνεύσουν να µοιραστούν µια απλή ιδέα, και να νιώσουν αναγνώριση και 

υποστήριξη µέσα στην οµάδα. 

Αφού τα παιδιά εξοικειώθηκαν µε τις δραστηριότητες, ενθαρρύνθηκαν να  

αποφασίζουν οι ίδιοι οµαδικά µε ποιες από αυτές θα ασχολούνται σε κάθε συνεδρία.  Βέβαια, 

σε περιπτώσεις που οι διαπραγµατεύσεις δεν έβρισκαν πρόσφορο έδαφος, ο 

µουσικοθεραπευτής παρενέβαινε µε περισσότερη υποστήριξη.  Με το τέλος του 

προγράµµατος, υπολογιζόταν ότι θα αναπτύσσονταν οι εξής συµπεριφορικές και µουσικές  

ικανότητες των παιδιών: να παρακολουθούν, να δίνουν µια απλή λεκτική απάντηση σε µια 

ερώτηση, να περιµένουν και να παίρνουν τη σειρά τους όταν πρέπει,  να προσφέρουν µια 

ιδέα, να δέχονται και να εργάζονται µε  την ιδέα κάποιου άλλου, 

να µάθουν να χτυπούν σταθερά το ρυθµό και να παίζουν τα µουσικά όργανα µε κάποιο 

έλεγχο (για παράδειγµα να παίζουν χαµηλά όταν τους ζητηθεί). 

Όπως φαίνεται από τα διαγράµµατα 4 και 5, οι οµάδες 1 και 2 που παρακολούθησαν 

µουσικοθεραπεία αρχικά χειροτέρεψαν ως προς τον τοµέα της διαταρακτικής συµπεριφοράς 

σύµφωνα µε τους δασκάλους, ενώ σύµφωνα µε το προσωπικό βελτιώθηκαν.  Η οµάδα 
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ελέγχου 3 που παρακολούθησε µουσικοθεραπεία αργότερα, παρουσίασε σταθερή βελτίωση η 

οποία είχε ξεκινήσει πριν τη µουσικοθεραπεία.  Σχετικά µε την αντικοινωνική συµπεριφορά, 

οι δάσκαλοι δήλωσαν ότι οι δύο πρώτες οµάδες παρουσίασαν περισσότερα προβλήµατα που 

βελτιώθηκαν απότοµα µετά το τέλος της µουσικοθεραπείας, ενώ το προσωπικό δήλωσε ότι η 

αντικοινωνική συµπεριφορά παρουσίασε µεγάλη βελτίωση κατά τη θεραπεία και σταµάτησε 

στη συνέχεια.  Αντίθετα η οµάδα 3 παρουσίασε βελτίωση κατά τη διάρκεια της 

µουσικοθεραπείας, σύµφωνα και µε τις δύο απόψεις.  Άρα, σύµφωνα µε τη συνολική άποψη 

των δασκάλων οι οµάδες 1 και 2 δε σηµείωσαν βελτίωση κατά τη θεραπεία, παρά µόνο µετά 

από αυτή, ενώ κατά τη γνώµη του προσωπικού του οικοτροφείου παρατηρήθηκε βελτίωση 

της συµπεριφοράς τους, η οποία έµεινε σταθερή και µετά το τέλος της θεραπείας.  Η οµάδα 3 

παρουσίασε σταθερή βελτίωση.  Οι διαφορές αυτές στις απόψεις των ερωτηθέντων 

επιβεβαιώνουν την άποψη ότι τα παιδιά παρουσιάζουν διαφορετική συµπεριφορά σε 

διαφορετικά περιβάλλοντα (σπίτι, σχολείο κ.λ.π.), λόγω της διαφορετικής δοµής και 

απαιτήσεων του κάθε περιβάλλοντος.   

Ένας από τους λόγους για τους οποίους οι δάσκαλοι παρατήρησαν αύξηση της 

προβληµατικής συµπεριφοράς των παιδιών είναι ότι οι ελεύθερες επιλογές, ο αυθορµητισµός 

και η δηµιουργικότητα µέσα στις µουσικοθεραπευτικές συνεδρίες, παρόλο που στοχεύουν 

στην προσωπική ανάπτυξη των παιδιών και στην αίσθηση αυτονοµίας και πρωτοβουλίας, 

είναι πιθανόν να προκαλούν σωµατική υπερδιέγερση η οποία παραµένει και µετά το πέρας 

των συνεδριών, καθιστώντας δύσκολη τη µετάβαση στην τάξη.   
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Παρόµοιες έρευνες µουσικοθεραπευτικών προσεγγίσεων έχουν πραγµατοποιηθεί και 

παλαιότερα.  Για παράδειγµα, το 1989 (Eidson, 1989, στο Rickson & Watkins, 2003) 

πραγµατοποιήθηκε µια έρευνα σχετικά µε ένα πρόγραµµα συµπεριφορικής 

Έλεγχος κατά τη διάρκεια του χρόνου 

Π
ο
σ
ο
σ
τ
ά

  

Π
ο
σ
ο
σ
τ
ά

  

Π
ο
σ
ο
σ
τ
ά

  

Π
ο
σ
ο
σ
τ
ά

  

Έλεγχος κατά τη διάρκεια του χρόνου Έλεγχος κατά τη διάρκεια του χρόνου 

Έλεγχος κατά τη διάρκεια του χρόνου 

 
∆ιάγραµµα 4 
Kλίµακες διαταρακτικής συµπεριφοράς: δάσκαλοι και γονείς  

∆ιαταρακτική συµπεριφορά: ∆άσκαλοι ∆ιαταρακτική συµπεριφορά: Γονείς 

∆ιάγραµµα 5  
Kλίµακες αντικοινωνικής συµπεριφοράς: δάσκαλοι και γονείς  

Αντικοινωνική συµπεριφορά: 
∆άσκαλοι 

Αντικοινωνική συµπεριφορά: Γονείς 

Οµάδες 1 
&2  
Οµάδα 3 

Οµάδες 1 
&2  
Οµάδα 3 

Οµάδες 1 &2  
Οµάδα 3 

Οµάδες 1 &2  
Οµάδα 3 
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µουσικοθεραπείας σε 25 παιδιά ηλικίας 11 – 16 ετών,  µε συναισθηµατικά προβλήµατα.  Τα 

αποτελέσµατα στη συµπεριφορά στην οµάδα παιδιών που συµµετείχε στο πρόγραµµα  ήταν 

σχεδόν δύο φορές σταθερότερα από αυτά της οµάδας ελέγχου.  Την ίδια χρονιά (Haines, 

1989, στο Rickson & Watkins, 2003) έγινε µια έρευνα που συνέκρινε δύο είδη ενεργούς θε-

ραπείας, της λεκτικής έναντι της µουσικής, σε ένα µικρό δείγµα εφήβων που 

αναγνωρίστηκαν από το σχολείο τους ως ‘συναισθηµατικά διαταραγµένοι’.  Μετά από 

σύντοµη παρέµβαση, δηλαδή έξη συνεδρίες της µισής ώρας, δε βρέθηκαν αξιόλογα 

αποτελέσµατα.  Επίσης, σε µια µελέτη περίπτωσης µε έναν έφηβο µε διάγνωση διαταραχής 

συµπεριφοράς (conduct disorder), µετά από ατοµικές συνεδρίες µουσικοθεραπείας, 

καταγράφηκε αύξηση των θετικών δηλώσεων για τον εαυτό του µετά από παρακίνηση 

(Kivland, 1986, στο Rickson & Watkins, 2003).  Επιπλέον, βρέθηκε ότι ιδρυµατοποιηµένοι 

έφηβοι ψυχιατρικοί ασθενείς που έκαναν µουσικοθεραπεία είχαν µια τάση έντονης αύξησης 

της αυτοεκτίµησής τους (Henderson, 1983, στο Rickson & Watkins, 2003).  Σε µια άλλη 

έρευνα µετρήθηκαν από προσωπικά σχόλια ψυχιατρικών κρατούµενων – ασθενών πριν και 

µετά τη µουσικοθεραπεία, οι αλλαγές στην κατάσταση χαλάρωσης, στη διάθεση και στο 

συναίσθηµα, στη σκέψη και στην αντίληψη.  Και οι τρεις διαφορετικές µουσικοθεραπευτικές 

τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν σε αυτή τη µελέτη ήταν επιτυχείς στην αλλαγή στη διάθεση, 

στην αντίληψη, στη χαλάρωση και στη σκέψη των ασθενών αυτών για τον εαυτό τους και τη 

ζωή τους (Thaut, 1989, στο Rickson & Watkins, 2003). 
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1.5.3. Μουσική και κοινωνικοποίηση 

Η µουσική είναι επίσης χρήσιµη ως µέσο για την ενίσχυση της  κοινωνικοποίησης και 

την αποδοχή παιδιών µε και χωρίς αναπηρία.  Για παράδειγµα, σε µια έρευνα σχετικά µε την 

εφαρµογή µουσικής στην τάξη, και συγκεκριµένα σε 15 µαθήµατα ενός προγράµµατος 

συνεκπαίδευσης παιδιών µε ελαφρά νοητική καθυστέρηση και παιδιών τυπικής ανάπτυξης, 

βρέθηκε ότι το πρόγραµµα ενίσχυσε την αλληλεπίδραση ανάµεσα στους µαθητές και 

προώθησε την αποδοχή της διαφορετικότητας (Humpal,1991, στο Duffy, 2000).  Μια 

παραπλήσια εργασία έκανε χρήση µουσικού αυτοσχεδιασµού για να διευκολύνει το παιχνίδι 

µεταξύ παιδιών µε αναπτυξιακή καθυστέρηση και παιδιών τυπικής ανάπτυξης.  Οι σχέσεις 

µεταξύ των παιδιών βελτιώθηκαν και το κοινό τους παιχνίδι διήρκεσε  πολύ περισσότερο 

από το αναµενόµενο για την ηλικία τους (Gunsberg, 1988,  στο Gold, Voracek,  & Wigram, 

2004).   Παροµοίως, σε µια µελέτη περίπτωσης τεσσάρων µαθητών µε αναπηρία σχετικά µε 

τη χρήση µουσικών δραστηριοτήτων στην πρώιµη παρέµβαση, παρατηρήθηκε ότι η µουσική 

είχε ως αποτέλεσµα τη βελτίωση στην ποιότητα και ποσότητα της εκφοράς  του λόγου και τη 

δηµιουργία ενός κοινωνικού πλαισίου για αλληλεπίδραση µεταξύ των παιδιών (Frick, 2000, 

στο  Teachout, 2005).  

Κλείνοντας το πρώτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζεται ένας συγκεντρωτικός 

πίνακας, ο  οποίος συνοψίζει όλες τις έρευνες που έχουν διερευνηθεί στην παρούσα εργασία 

σχετικά µε την επίδραση της µουσικής σε διάφορους τοµείς της ανάπτυξης (πίνακας 7). 
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Παρα̟οµ̟ή Περιεχόµενo ∆είγµα ̟ληθυσµού Χρησιµο̟οιούµενα 
µέσα 

Σκο̟ός Α̟οτελέσµατα  

 Boyle &  Coltheart 1996 
(πείραµα1) 

Επίδραση τυχαίων 
ήχων στην 
κατανόηση 
κειµένου  

40 πρωτοετείς 
φοιτητές 
συµπεριφορικών 
επιστηµών, από 18 -
54 ετών 

Ακρόαση: 
α. οµιλία,  
β. τραγούδι χωρίς 
συνοδεία,  
γ. τραγούδι µε 
συνοδεία,  
δ. οργανική µουσική 
και  
ε. σιωπή.   

Συσχέτιση 
ακρόασης και 
κατανόησης 
κειµένου 

Αν τυχαίοι ήχοι-φωνήµατα 
εµπλακούν µε τη φωνολογική 
βραχύχρονη µνήµη και 
επηρεάσουν το περιεχόµενό 
της, αυτό δεν έχει αντίκτυπο 
στην κατανόηση του 
κειµένου.   

Boyle &  Coltheart 1996 
(πείραµα 2) 

Επίδραση τυχαίων 
ήχων στη 
βραχύχρονη µνήµη 

35 πρωτοετείς 
φοιτητές 
συµπεριφορικών 
επιστηµών, από 18 -
52 ετών 

Ακρόαση: 
α. οµιλία,  
β. τραγούδι χωρίς 
συνοδεία,  
γ. τραγούδι µε 
συνοδεία,  
δ. οργανική µουσική 
και  
ε. σιωπή.   

Συσχέτιση 
ακρόασης και 
βραχύχρονης 
µνήµης 

Η βραχύχρονη µνήµη 
επηρεάζεται και από τις 5 
ηχητικές συνθήκες και 
δέχεται εντονότερη επιρροή 
από τους φωνητικούς ήχους 
παρά από την οργανική 
µουσική.   
Η φωνολογική οµοιότητα 
επηρέασε την ανάκληση των 
λέξεων 

Martin, Wogalter  και 
Forlano (1988) στο Boyle 
&  Coltheart 1996 

Επίδραση τυχαίων 
ήχων στη 
βραχύχρονη µνήµη 

 Ακρόαση τυχαίας 
οµιλίας και άλλων 
ήχων   

Συσχέτιση 
ακρόασης και 
βραχύχρονης 
µνήµης 

∆εν βρέθηκε αρνητική 
επίδραση στη µνήµη, ενώ η 
τυχαία οµιλία επηρέασε το 
κοµµάτι της σηµασιολογικής 
κωδικοποίησης παρά της 
φωνολογικής 

(Henderson, Crews & 
Barlow 1945 στο Boyle &  
Coltheart, 1996) 

Μελέτη µε ακρόαση 
ραδιοφώνου 

 Ακρόαση λαϊκής και 
κλασσικής µουσικής 

Επίδραση λαϊκής 
και κλασσικής 
µουσικής κατά 
την ανάγνωση 

Η λαϊκή  µουσική µείωσε την 
κατανόηση παραγράφων, σε 
αντίθεση µε την κλασσική 
µουσική 

 
Μ
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Jones et al 1990, στο 
Boyle &  Coltheart, 1996)  
 

Επιρροή τυχαίων 
ήχων σε µια 
δραστηριότητα 
ανάγνωσης 

 Ακρόαση  Συσχέτιση 
ακρόασης και 
ανάγνωσης 

• Η οµιλία επηρέασε την 
ακρίβεια στον εντοπισµό 
ορισµένων τύπων 
τυπογραφικών λαθών, όπως 
παράλειψη γραµµάτων ή 
ορθογραφικών λαθών, αλλά 
όχι άλλων λαθών.  
•  Ο εντοπισµός 
συντακτικών λαθών, όπως 
λάθος λέξεις ή λάθη 
γραµµατικής, δεν 
επηρεάστηκε. 
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Παρα̟οµ̟ή Περιεχόµενo ∆είγµα ̟ληθυσµού Χρησιµο̟οιούµενα 
µέσα 

Σκο̟ός Α̟οτελέσµατα  

Douglas & Willats (1994) Συσχέτιση της 
µουσικής και της 
αναγνωστικής 
δεξιότητας 

78 παιδιά 7,5 - 8,9 
ετών 

• Τεστ  λεκτικών 
δεξιοτήτων (British 
Picture Vocabulary 
Scale),  
• Ρυθµικό τεστ 
(διάκριση µεταξύ του 
‘το ίδιο’ και 
‘διαφορετικό’) 
• µελωδικό τεστ 
(διάκριση µεταξύ του 
‘πιο ψηλά’, ‘πιο 
χαµηλά’ και  ‘το ίδιο’) 
Aural Awareness 
Test  
• Τεστ αναγνώρισης 
λέξεων  ορθογραφίας 
(Schonell Reading 
and Spelling Test).   
 

Συσχέτιση της 
µουσικής και της 
αναγνωστικής 
δεξιότητας 

• Συσχέτιση µεταξύ της 
επίδοσης στο ρυθµό και στην 
ανάγνωση και την 
ορθογραφία 
• Σηµαντική συσχέτιση 
µεταξύ της µελωδικής 
αντίληψης  µε όλες τις άλλες 
µεταβλητές  
• Ο συνδυασµός της 
µελωδικής και της ρυθµικής 
αντίληψης παρουσίασε 
σηµαντική συσχέτιση µε την 
ανάγνωση, αλλά όχι µε την 
ορθογραφία. 
 
 

Douglas & Willats, 1994 Πιλοτική έρευνα, για 
την συσχέτιση 
αναγνωστικής και 
ακουστικής 
ικανότητας 

δώδεκα µαθητές που 
προτάθηκαν από τον 
δάσκαλο 
υποστηρικτικής 
διδασκαλίας, ως 
έχοντες ανάγκη 
επιπλέον βοήθειας 

• ρυθµικές και 
µελωδικές 
δραστηριότητες µε τη 
µορφή παιχνιδιού, 
συχνές εναλλαγές, 
συνδυασµός µεταξύ 
οπτικών και 
ακουστικών  
µεθόδων εργασίας.  
• µη µουσικές 
δραστηριότητες, που 
περιελάµβαναν 
συζήτηση, 
συνεργασία σε 
οµάδες και έκφραση 
ιδεών  

πρακτική 
εφαρµογή  της 
συσχέτισης 
αναγνωστικής και 
ακουστικής 
ικανότητας 

• αύξηση της βαθµολογίας 
στην οµάδα που δέχτηκε 
µουσική παρέµβαση, ενώ η 
βαθµολογία της οµάδας 
ελέγχου δε µεταβλήθηκε 
καθόλου 
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Register et al. (2007) Χρήση της 
µουσικής ως µέσου 
ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων  
ανάγνωσης 

Παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης 2ης τάξης 
δηµοτικού, και παιδιά 
µε ειδική µαθησιακή 
δυσκολία στην 
ανάγνωση 

παθητική και 
ενεργητική 
συµµετοχή σε 
µουσικές 
δραστηριότητες, 
όπως ακρόαση, 
τραγούδι, παίξιµο 
οργάνων και κίνηση 

Σύγκριση 
επιδόσεων µε 
επίδραση 
συµµετοχής σε 
µουσικές 
δραστηριότητες 

• Σηµαντική βελτίωση των 
παιδιών µε αναγνωστικές 
δυσκολίες και στα τρία υπο-
τεστ (αποκωδικοποίηση 
λέξεων, γνώση λέξεων, 
κατανόηση κειµένου) 
• Τα παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης παρουσίασαν 
σηµαντική βελτίωση στην 
αποκωδικοποίηση και στη 
γνώση λέξεων και όχι στην 
κατανόηση κειµένου. 
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Lowe (2002) Χρήση (ενσωµάτω-
ση) µουσικής κατά 
τη διδασκαλία 
µαθήµατος 
γλώσσας-
λογοτεχνίας 

Μαθητές δηµοτικού 
σχολείου που 
προσεγγίζει την 
ακαδηµαϊκή πορεία 
µέσω της τέχνης 

Χρήση ενεργών και 
παθητικών µουσικών 
και άλλων 
δραστηριοτήτων 
(ήχων από φωνή και 
όργανα, συνοδείας µε 
όργανα, τραγουδιού, 
απαγγελίας, 
παντοµίµας, θεάτρου, 
χορού, ακρόασης, 
ζωγραφικής, 
αυτοσχεδιασµού, 
σύνθεσης) 

• Εντοπισµός 
βασικών 
στοιχείων 
επιτυχούς 
µαθησιακής 
εµπειρίας κατά 
την ενσωµάτωση 
της µουσικής σε 
µάθηµα 
γλώσσας. 
• Επιβεβαίωση 
αν οι 
συγκεκριµένες 
διαθεµατικές 
προσεγγίσεις 
ενισχύουν τη 
µάθηση και στα 
δύο γνωστικά 
αντικείµενα. 
• Βελτίωση 
λεκτικών και 
µουσικών 
δεξιοτήτων. 
• Κοινοί  
• στόχοι: 
επικοινωνία, 
λήψη 
αποφάσεων, 
προφορική 
σύνθεση και 
φόρµα, συνειρµοί 
µεταξύ γλώσσας 
και τέχνης 

Οι µαθητές ωφελήθηκαν  και 
στη γλώσσα και στη µουσική.  
Βελτιώθηκε η δεξιότητά τους 
να κάνουν συνειρµούς, 
προβλέψεις και επιλογές 
µεταξύ των διαφόρων µέσων 
έκφρασης 

Hall (1952, στο Hallam & 
Price, 1997) 

Επιρροή της 
µουσικής ακρόασης 
στην κατανόηση 
κειµένου 

245 παιδιά 8ης και 
9ης τάξης, τυπικός 
πληθυσµός 

Μουσική ακρόαση Εξερεύνηση 
δυνατοτήτων 
χρήσης της 
µουσικής στα 
σχολεία 

η επίδοση στην κατανόηση 
κειµένου παρουσίαζε 
βελτίωση κατά την ακρόαση 
µουσικής 
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Morton, Kershner & 
Siegel (1990)  
 

Επίδραση της 
µουσικής ακρόασης 
στη µνήµη και την 
προσοχή 

16 δεξιόχειρα αγόρια 
10-12 χρόνων 

η ακρόαση µουσικής 
πριν την ακρόαση 
µονοσύλλαβων 
ψηφίων 

Έλεγχος 
επίδρασης 
µουσικής 
ακρόασης 

α) στην ελεύθερη 
δραστηριότητα: βελτίωση της 
µνηµονικής ικανότητας 
(αριθµός ψηφίων που 
αναγνωρίστηκαν) και  
β) στην ελεγχόµενη 
δραστηριότητα (αναφορά 
των ψηφίων που ακούν µε το 
δεξί ή το αριστερό αυτί 
µεµονωµένα): µείωση των 
λαθών εξαιτίας της 
διάσπασης προσοχής 
(ενοχλήσεις από το άλλο 
αυτί).   
 

Μ
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Gromko & Poorman 
(1998) 

 

Συσχέτιση µεταξύ 
της ακουστικής 
αντίληψης και της 
χρήσης συµβόλων 

64 παιδιά ηλικίας 4,7 
µε 12,8 χρόνων 

• PMMA & IMMA, 
Primary/Intermediate 
Measure of Musical 
Audiation, 
Στοιχειώδεις/ 
Ενδιάµεσες 
Μετρήσεις Μουσικής 
Ακουστικότητας 
(Gordon, 1979, 1982) 
•  ∆ύο  τεστ 
βασισµένα στο 
PMMA/IMMA, 
σχεδιασµένα από τον 
ερευνητή 

Έλεγχος 
συσχέτισης 
µεταξύ µουσικής 
αντίληψης και 
χρήσης 
συµβόλων 

Υπάρχει συσχέτιση µεταξύ  
• της ηλικίας, 
• της αντίληψης, και  
• της ακουστικής αντίληψης 
µελωδικών µοτίβων,  
• της επιλογής του σωστού 
µελωδικού µοτίβου που 
ακούν και  
• του σχεδιασµού της 
µελωδικής γραµµής, 
ενώνοντας κουκίδες ανάλογα 
µε την πορεία της µελωδίας 
που ακούν  
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L' Etoile, 2005  Μουσική 
διδασκαλία σε 
παιδιά µε 
µαθησιακές 
δυσκολίες 
 

Παιδιά µε µαθησιακές 
δυσκολίες 

Μεταγνωστικές 
στρατηγικές: 
• καλά δοµηµένη 
παρουσίαση του τι θα 
διδαχθεί  (Bos & 
Vaughn, 1994, στο L' 
Etoile, 2005) 
• χρήση τεχνικών 
που στηρίζουν την 
ικανότητα 
αποµνηµόνευσης 
(ακροστοιχίδες, 
κανόνες 
συµπεριφοράς µε τη 
µορφή τραγουδιού) 
 
 

Συστηµατοποίησ
η και µείωση των 
πληροφοριών 
που χρειάζεται να 
συγκρατήσει ο 
µαθητής στη 
βραχύχρονη 
µνήµη 

Οι µαθητές µε µαθησιακές 
δυσκολίες µεταφέρουν 
πληροφορίες στη 
µακρόχρονη µνήµη πιο 
γρήγορα και αποτελεσµατικά 
(L’ Etoile, 2005, Sousa, 
2001, σελ.62- 63, στο L' 
Etoile, 2005).   

  
Sims (2005) 

∆ιάρκεια 
κατευθυνόµενης και 
παθητικής 
ακρόασης µουσικής 
 

31 παιδιά τυπικής 
ανάπτυξης, 16 
αγόρια και 15 
κορίτσια, 2,7- 5,7 
χρονών, µε µέσο όρο 
ηλικίας τα 4, 2 
χρόνια.  
 

• ακρόαση για όση 
διάρκεια επιθυµεί το 
παιδί 
• ακρόαση µε 
δραστηριότητα 
γραφής, µε σκοπό 
την εστίαση της 
προσοχής σε 
συγκεκριµένα 
στοιχεία της µουσικής 
• ακουστικό υλικό : 
δύο αποσπάσµατα 
από το καρναβάλι 
των ζώων του Sain 
Sans, «το Λιοντάρι» 
και «ο Κούκος».   
 

Σύγκριση χρόνου 
κατευθυνόµενης 
και ελεύθερης 
ακρόασης 

• ∆ε βρέθηκε συσχέτιση 
µεταξύ ηλικίας και µέσου 
όρου διάρκειας ακρόασης  
• ∆εν παρατηρήθηκαν 
µεγάλες διαφορές στη 
διάρκεια µε ακρόαση.  
• Ο συνολικός µέσος όρος 
του χρόνου ακρόασης για το 
«λιοντάρι» ήταν 22 
δευτερόλεπτα µεγαλύτερος 
στην κατευθυνόµενη από ό,τι 
στην ελεύθερη συνθήκη, ενώ 
για τον «κούκο» ήταν 1 
λεπτό µικρότερος στην 
κατευθυνόµενη από ό, τι 
στην ελεύθερη συνθήκη. 
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Scott (1970, αναφορά 
από Hallam & Price, 
1997) 
 

Επίδοση παιδιών 
µε 
υπερκινητικότητα 
σε µια µαθηµατική 
δραστηριότητα σε 
τέσσερις 
διαφορετικές 
συνθήκες 

Τέσσερα παιδιά µε 
υπερκινητικότητα 

Ακρόαση µουσικής Σύγκριση 
επιδόσεων στα 
µαθηµατικά σε 
τέσσερις ηχητικές 
συνθήκες 

• τα παιδιά ήταν πιο 
παραγωγικά κατά τη µουσική 
ακρόαση µέσα στην τυπική 
τάξη, εν συγκρίσει µε την 
απλή παρουσίας στην τάξη, 
την τοποθέτηση των παιδιών 
σε τέσσερις γειτονικούς 
θαλάµους και τη τοποθέτησή 
τους σε τέσσερις γειτονικούς 
θαλάµους µε µουσική 
ακρόαση. 
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Hallam & Price (1997) Επίδοση παιδιών 
µε προβλήµατα 
συµπεριφοράς στα 
µαθηµατικά  και τη 
συµπεριφορά τους 
µε την ακρόαση 
µουσικής 

10 παιδιά 9-10 ετών 
µε διαταρακτική 
συµπεριφορά, κρίσεις 
θυµού, κλάµα, 
εµφανή λεκτική και 
σωµατική 
επιθετικότητα και 
γενική 
υπερδραστηριότητα 

Ακρόαση µουσικής Επίδραση 
µουσικής 
ακρόασης στα 
µαθηµατικά και 
στη 
συµπεριφορά 

• επίδοση στα µαθηµατικά:  
σηµαντική διαφορά  µε και 
χωρίς την παρουσία 
µουσικής ακρόασης 
• συµπεριφορά: σηµαντική 
διαφορά ανάµεσα στις δύο 
συνθήκες:  
• συσχέτιση του αριθµού 
αριθµητικών προβληµάτων 
και παραβάσεων κανόνων: 
στατιστικά σηµαντική 
αρνητική συσχέτιση,  
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Savan (1999)  Επίδραση 
συνθέσεων Mozart 
σε µαθητές µε 
συναισθηµατικές-
συµπεριφορικές 
δυσκολίες 

10 αγόρια 11-12 ετών 
µε ειδικές 
εκπαιδευτικές 
ανάγκες και 
συναισθηµατικές-
συµπεριφορικές 
δυσκολίες, και µε 
καθυστέρηση στον 
κινητικό συντονισµό 

Μουσικά 
αποσπάσµατα 
Mozart, συν άλλες 6 
κασέτες, µε 
παραλλαγές των 
αποσπασµάτων 
αυτών 

Εξέταση της 
υπόθεσης ότι η 
ακρόαση 
µουσικής  
ενεργοποιεί την 
παραγωγή µιας 
χηµικής ουσίας 
στον εγκέφαλο, 
πιθανόν µιας 
ενδορφίνης, που 
µειώνει την πίεση 
του αίµατος 
Αξιολόγηση: 
• Συντονισµού 
Αποτελέσµατος  
εργασίας  
• Ολοκλήρωσης 
δραστηριότητας  
• Τάξης 
• Επιπέδου 
θορύβου  
• Συγκέντρωσης 
Συµπεριφοράς 
αναζήτησης 
προσοχής 

• σηµαντική µείωση των 
σωµατικών παραµέτρων, µε 
συνέπεια τη βελτίωση της 
συµπεριφοράς: 
• α) βελτίωση του 
συντονισµού,  
• β) ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων µε ησυχία 
και τάξη,  
• γ) συγκέντρωση για όλη τη 
διάρκεια του 40λεπτου 
µαθήµατος,  
• δ) έλλειψη συµπεριφοράς 
αναζήτησης προσοχής. 
• Επιπλέον, οι υψηλές 
συχνότητες από µόνες τους 
δεν έχουν τα ίδια 
αποτελέσµα 
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Furnham, Adrian & L. 
Strbac (2002) 

Επίδραση 
Μουσικής 
ακρόασης σε 
εσωστρεφή και 
εξωστρεφή άτοµα 
κατά την  
• κατανόηση 
κειµένου 
• αποµνηµόνευση 
πεζού κειµένου 
• νοητική 
µαθηµατική 
δραστηριότητα 
 

38 εξωστρεφή άτοµα 
µε µέσο όρο ηλικίας 
16,75 ετών και µέσο 
όρο βαθµολόγησης 
στην κλίµακα 
εσωστρέφειας 11,65, 
και 37 εσωστρεφή 
άτοµα µε µέσο όρο 
ηλικίας 17,39 χρόνια 
και µέσο όρο 
βαθµολόγησης στην 
κλίµακα 
εσωστρέφειας 7,60. 
 

α. Ηχογραφηµένοι 
θορυβώδεις ήχοι 
γραφείου: 12 λεπτά 
και 37 δευτερόλεπτα 
και  
β. Μουσική garage: 
13 λεπτά και 5 
δευτερόλεπτα. 
 

Εξέταση των 
υποθέσεων ότι: 
• η επίδοση 
εσωστρεφών και 
εξωστρεφών 
ατόµων θα είναι 
καλύτερη όταν 
υπάρχει σιωπή, 
ακολουθεί η 
συνθήκη 
µουσικής και 
χειρότερη κατά 
την παρουσία 
θορύβου. 
• Υπάρχει 
αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στον 
τύπο 
προσωπικότητας 
και στο βαθµό 
διάσπασης της 
προσοχής κατά 
την παρουσία 
µουσικής ή 
θορύβου.  Άρα, η 
επίδοση 
εσωστρεφών 
ατόµων θα είναι 
σηµαντικά 
χειρότερη από 
την επίδοση 
εξωστρεφών 
κατά την 
παρουσία 
µουσικής ή 
θορύβου, αλλά 
όχι και κατά τη 
συνθήκη της 
σιωπής. 

• Και για τις τρεις 
δραστηριότητες, η εκτέλεση 
ήταν χειρότερη κατά τη 
µουσική και το θόρυβο, παρά 
για τη σιωπή. 
• Οι εξωστρεφείς είχαν 
καλύτερη επίδοση στη 
µουσική ή στο θόρυβο από 
ό,τι οι εσωστρεφείς. 
• ∆εν υπήρξαν στατιστικά 
σηµαντικές διαφορές στην 
επίδοση στις δραστηριότητες 
ανάµεσα στα δύο φύλα 
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 Savan (1996) (στο 
Hallam & Price, 1998) 
 

Επίδραση 
ακρόασης 
αποσπασµάτων 
Μότσαρτ κατά τη 
διάρκεια του 
µαθήµατος στη 
συµπεριφορά 

Μαθητές µε 
διαταρακτική 
συµπεριφορά 

Ακρόαση  ∆ιερεύνηση της 
επίδρασης 
κάποιων 
ηχητικών 
συχνοτήτων ή 
συνδυασµών 
συχνοτήτων  σε 
συγκεκριµένες 
περιοχές του 
εγκεφάλου, 
προκαλώντας 
βιοχηµικές 
αντιδράσεις, που 
ηρεµούν τα 
παιδιά. 

Οι µαθητές σε διάστηµα 5 
µηνών έγιναν ήρεµοι και 
συνεργάσιµοι. 
Κατά τη µουσική ακρόαση 
παρατηρήθηκαν αλλαγές στη 
θερµοκρασία, στην πίεση του 
αίµατος, στην αναπνοή και 
στο σφυγµό 

Hallam & Price  (1998) Επίδραση µουσικής 
ακρόασης στην 
ακαδηµαϊκή 
επίδοση και στη 
συµπεριφορά 
παιδιών µε 
διαταρακτική 
συµπεριφορά 

Παιδιά µε 
διαταρακτική 
συµπεριφορά, όπως 
κρίσεις θυµού, 
κλάµα, λεκτική και 
σωµατική 
επιθετικότητα, και 
γενική 
υπερδραστηριότητα 

Μουσική ακρόαση Μελέτη 
επίδρασης 
µουσικής 
ακρόασης στην 
επίδοση και 
συµπεριφορά 

• Σηµαντικά λιγότερες 
παραβάσεις κατά τη διάρκεια 
της ακρόασης αναφορικά µε 
την παράβαση κανόνων. 
• Μείωση στην έκφραση 
εχθρότητας  
• Οι µαθητές που 
ωφελήθηκαν περισσότερο 
από την παρουσία µουσικής 
ήταν αυτοί που είχαν 
προβλήµατα 
υπερκινητικότητας 
• Η επίδοση των παιδιών 
στα µαθηµατικά συσχετίζεται 
µε τη βελτίωση της 
συµπεριφοράς, η οποία µε τη 
σειρά της επηρεάζεται από 
τη µουσική 

 (Fried & Berkowitz, 
1979, στο Hallam & 
Price, 1998).   

Επίδραση µουσικής 
ακρόασης έντονης 
και χαλαρωτικής 
µουσικής σε 
φοιτητές 

Φοιτητές   Μουσική ακρόαση Σύγκριση 
επίδρασης 
ακρόασης 
έντονης και 
χαλαρωτικής 
µουσικής  

Αυτοί που άκουσαν 
χαλαρωτική µουσική, είχαν 
περισσότερη διάθεση να 
βοηθήσουν τους άλλους, 
συγκριτικά µε όσους 
άκουσαν πιο έντονη µουσική 
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Παρα̟οµ̟ή Περιεχόµενo ∆είγµα ̟ληθυσµού Χρησιµο̟οιούµενα 
µέσα 

Σκο̟ός Α̟οτελέσµατα  

Haines, 1989, (στο 
Rickson & Watkins, 2003)  

Σύγκριση δύο ειδών 
ενεργούς θερα-
πείας, της λεκτικής 
έναντι της 
µουσικής, σε 
εφήβους µε 
συναισθηµατικές 
διαταραχές   

Μικρό δείγµα εφήβων  
µε συναισθηµατικές 
διαταραχές   

Έξη συνεδρίες της 
µισής ώρας λεκτικής 
θεραπείας και 
µουσικοθεραπείας 

Σύγκριση 
λεκτικής και 
µουσικής 
θεραπείας 

Μετά από σύντοµη 
παρέµβαση, δε βρέθηκαν 
αξιόλογα αποτελέσµατα 

Kivland, 1986 (στο 
Rickson & Watkins, 
2003). 

Μελέτη 
περίπτωσης: 
µουσικοθεραπεία 
µε έφηβο µε 
διαταραχή 
συµπεριφοράς 

έφηβος µε 
διαταραχής 
συµπεριφοράς 
(conduct disorder), 

ατοµικές συνεδρίες 
µουσικοθεραπείας 

Επίδραση 
µουσικοθεραπεία
ς σε διαταρακτική 
συµπεριφορά 

Αύξηση των θετικών 
δηλώσεων για τον εαυτό του 
µετά από παρακίνηση 

 Henderson, 1983 (στο 
Rickson & Watkins, 
2003). 

Μουσικοθεραπεία 
σε εφήβους 
ψυχιατρικούς 
ασθενείς 

Ιδρυµατοποιηµένοι 
έφηβοι ψυχιατρικοί 
ασθενείς 

Μουσικοθεραπεία Επίδραση 
µουσικοθεραπεία
ς σε 
ψυχιατρικούς 
ασθενείς 

Τάση έντονης αύξησης της 
αυτοεκτίµησης 

Thaut, 1989 (στο Rickson 
& Watkins, 2003). 
 

Μουσικοθεραπεία 
σε ψυχιατρικούς 
κρατούµενους – 
ασθενείς 

Ψυχιατρικοί 
κρατούµενοι – 
ασθενείς 

Τρεις διαφορετικές 
µουσικοθεραπευτικές 
τεχνικές 
 

Εξέταση των 
αλλαγών στην 
κατάσταση 
χαλάρωσης, στη 
διάθεση και στο 
συναίσθηµα, στη 
σκέψη και στην 
αντίληψη, από 
προσωπικά 
σχόλια πριν και 
µετά τη 
µουσικοθεραπεία 

Επιτυχία στην αλλαγή στη 
διάθεση, στην αντίληψη, στη 
χαλάρωση και στη σκέψη 
των ασθενών για τον εαυτό 
τους και τη ζωή τους 

Μ
ου

σι
κο

θε
ρα

̟ε
υτ

ικ
ές

 ̟
ρο

σε
γγ

ίσ
ει

ς 

Montello και Coons 

(1998) 

Αξιολόγηση 
ενεργητικής και  
παθητικής 
µουσικοθεραπείας 
σε εφήβους µε 
συναισθηµατικά, 
µαθησιακά και 
συµπεριφορικά 
προβλήµατα 

Έφηβοι µε 
συναισθηµατικά, 
µαθησιακά και 
συµπεριφορικά 
προβλήµατα 

Ενεργητική οµαδική 
µουσικοθεραπεία, µε 
βάση το ρυθµό και 
παθητική 
µουσικοθεραπεία µε 
βάση την ακρόαση 

Αξιολόγηση και 
σύγκριση 
µεθόδων 
µουσικοθεραπεία
ς όσων αφορά 
στην προσοχή, 
την κινητοποίηση 
και την 
εχθρότητα 

Βελτίωση  της 
συµπεριφοράς, ιδιαίτερα 
στην κλίµακα επιθετικότητας 
και εχθρότητας µετά από 
παθητική ή ενεργητική 
µουσικοθεραπεία 

Πίνακας 7: Συγκεντρωτικός πίνακας των ερευνών σχετικά µε την επίδραση της µουσικής σε διάφορους τοµείς της ανάπτυξης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η επίδραση της µουσικής στην ανάπτυξη των παιδιών µε 

ειδικές ανάγκες 

 

2.1. Εισαγωγή  

Η χρήση της µουσικής στην ειδική αγωγή, είτε ως µέσου για την επίτευξη στόχων σε 

άλλους τοµείς της ανάπτυξης ή της ακαδηµαϊκής πορείας του ατόµου, είτε κατά την 

προσπάθεια επίτευξης καθαρά µουσικών στόχων, έχει πολύπλευρη φύση και υφή.  Είναι 

δηλαδή απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή διεξαγωγή της, η αντιµετώπισή της όχι ως 

ξεκοµµένου γνωστικού αντικειµένου και επιστήµης, αλλά η ένταξή της σε ένα πλαίσιο 

διεπιστηµονικότητας και ολιστικής προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Έτσι, στον 

χώρο της ειδικής αγωγής η µουσική εκπαίδευση, κυρίως µέσα από την ενεργό συνεργασία 

ήχου, κίνησης και λόγου, παρέχει τη δυνατότητα εύρεσης κάποιων εναλλακτικών διόδων 

επικοινωνίας µε το παιδί (Καρτασίδου, 2002).  Έτσι, δεν πρόκειται µόνο για εκπαίδευση στη 

µουσική, για τη µουσική ή σχετικά µε τη µουσική (Elliot, 1995, στο Michels, 2001), 

διαδικασίες οι οποίες προϋποθέτουν και εστιάζουν στην ύπαρξη  και εξέλιξη κάποιας 

προϋπάρχουσας µουσικής εµπειρίας, αλλά για εκπαίδευση µέσω της µουσικής.  Το παιδί (µε 

ή χωρίς αναπηρία) δεν καλείται απλά να έχει επιδόσεις στη µουσική.  Καλείται πρωτίστως να 

γνωρίσει τον κόσµο γύρω του, τις προσωπικές του ανάγκες, να αυτοεκφραστεί, να 

αυτοπραγµατωθεί και να λάβει υπόψην τον εαυτό του ως ολότητα αλλά και µέρος ενός 

αδιάσπαστου συνόλου, ιδιαίτερα µέσα από οµαδικές µουσικές δραστηριότητες (Καρτασίδου, 

2002). 

Η θέση της µουσικής στη γενική και ειδική εκπαίδευση δε διαφέρει σηµαντικά, ως προς 

το περιεχόµενο, τη δοµή, ακόµη και τους στόχους των µουσικών δραστηριοτήτων.  Ο 

γενικότερος στόχος της µουσικής παιδαγωγικής είναι η ανάπτυξη των µουσικών ικανοτήτων 

των παιδιών, η παροχή της δυνατότητας συµµετοχής στη µουσική κουλτούρα (Καρτασίδου, 

2002), η αισθητική απόλαυση και η ενίσχυση της δηµιουργικότητας. Αναλυτικότερα, 

σύµφωνα µε το νέο, ενιαίο πλαίσιο προγράµµατος σπουδών µουσικής για τη γενική εκπαί-

δευση (http://pi-schools.gr/download/programs/depps/13deppsaps_Mousikis.pdf), σκοπός της 
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µουσικής αγωγής είναι πρωταρχικά η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας για 

αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δηµιουργία µουσικής ως µιας από τις 

εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δηµιουργικότητας του ανθρώπου.  Mέσω του 

σκοπού αυτού και παράλληλα προς αυτόν, η µουσική αγωγή αποβλέπει στη γενικότερη 

καλλιέργεια της δηµιουργικότητας και της προσωπικότητας των µαθητών, µέσα από την 

ενεργητική ακρόαση και τις δραστηριότητες µουσικής δηµιουργίας και εκτέλεσης.  Η µόνη 

διαφορά µεταξύ γενικής και ειδικής αγωγής έγκειται ίσως στο επίπεδο των γνώσεων  και 

δεξιοτήτων που παρέχονται και το επίπεδο στο οποίο δύνανται να φτάσουν τα άτοµα µε 

ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, ανάλογα µε τις δυνατότητες και δεξιότητές 

τους. 

Καλλιεργείται λοιπόν στο µάθηµα της µουσικής αγωγής, µέσω των προαναφερθέντων 

στόχων του προγράµµατος σπουδών, εκτός από τη µουσική επιδεξιότητα, που σχετίζεται µε 

το ταλέντο και τη φυσική κλίση και αναπτύσσεται και εξελίσσεται µε την άσκηση, η µουσική 

ευαισθησία.  Με τον όρο µουσική ευαισθησία εννοείται η ευχάριστη αντίδραση του ατόµου 

σε κάποιο µουσικό ερέθισµα και στην ακρόαση µουσικής από κάποιο µουσικό όργανο ή από 

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

στους ζωντανούς οργανισµούς, ανώτερους και κατώτερους, και φυσικά στον άνθρωπο.  Ο 

διαχωρισµός µεταξύ των δύο παραπάνω όρων σε πρακτικό επίπεδο έχει ιδιαίτερη σηµασία 

για την εκπαίδευση των παιδιών µε αλλά και χωρίς ειδικές ανάγκες.  Τα άτοµα µε ειδικές 

ανάγκες δεν έχουν περισσότερη ή λιγότερη ευαισθησία από τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, 

αλλά αντιδρούν εξίσου στη µουσική και αποκτούν µουσικές εµπειρίες.  Με τη βοήθεια δε της 

µουσικής µπορούν να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν καλύτερα και να ενεργήσουν 

δηµιουργικά.  Ορισµένα µάλιστα από αυτά, έχουν µουσικές δεξιότητες, που συχνά τυχαίνει 

να µην είναι εµφανείς ή να µπλοκάρονται εξαιτίας της αναπηρίας (Σπετσιώτης & 

Πατσαντζόπουλος, 2003). 

Συνεπώς, η µουσική εκπαίδευση, όντας µέρος της γενικής εκπαίδευσης, οφείλει και 

στην ειδική αγωγή να ακολουθεί τις γενικές αρχές του ενιαίου προγράµµατος σπουδών για τη 

µουσική, ταυτόχρονα όµως αναπροσαρµόζοντας το περιεχόµενο και τη δοµή του µαθήµατος 

και συνδέοντας µουσικούς και εξωµουσικούς στόχους, ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, 

ανάγκες και δεξιότητες του κάθε παιδιού.  ∆ίδεται δηλαδή ιδιαίτερη σηµασία στη µέθοδο 

(Καρτασίδου, 2002) ή στο συνδυασµό µεθόδων διδασκαλίας που επιλέγονται για την 

επίτευξη των στόχων που κάθε φορά θα τίθενται.  
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Μέσα στο ευρύ λοιπόν πλαίσιο των στόχων που καλούνται να πραγµατοποιηθούν στο 

µάθηµα της µουσικής στην ειδική αγωγή, καθώς και στο πλαίσιο της συνεκπαίδευσης όλων 

των παιδιών, µεγάλης σηµασίας είναι η εκπαιδευτική και θεραπευτική διάσταση και 

λειτουργία της µουσικής.  Εξαιτίας της ποικιλίας των κατηγοριών των ατόµων µε ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες στα οποία απευθύνεται η µουσική εκπαίδευση, αλλά και της 

ιδιαιτερότητας του κάθε ατόµου, είναι απαραίτητη η προσαρµογή του µαθήµατος, ώστε αυτό 

να είναι προσβάσιµο και προσιτό σε κάθε περίσταση και από κάθε µαθητή.   Η προσαρµογή 

αυτή αναφέρεται αφ’ ενός στο επίπεδο του περιεχοµένου της µουσικής εµπειρίας, 

προκειµένου να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να συµµετέχουν βιωµατικά στο εύρος 

των δυνατοτήτων τους, και αφ’ εταίρου στο επίπεδο της σύνδεσης µουσικών και 

εξωµουσικών στόχων, ανάλογα µε τις ανάγκες, τις δεξιότητες, τα ενδιαφέροντα των µαθητών 

και  τις δραστηριότητες που έχουν νόηµα για αυτά και τη ζωή τους (Καρτασίδου, 2009).  

Συνεπώς, αυτό που προκύπτει είναι η αναγκαιότητα εξατοµίκευσης του µαθήµατος της 

µουσικής στις ιδιαιτερότητες του κάθε µαθητή.   

Εκτός όµως από την εξατοµίκευση του µαθήµατος, είναι σηµαντική και η ολιστική 

προσέγγισή του.  Όσον αφορά δηλαδή στον σχεδιασµό µιας δραστηριότητας µουσικής φύσης 

στην ειδική παιδαγωγική, πρέπει να ακολουθηθεί η ολιστική αντιµετώπιση της µουσικής ως 

ενότητας ήχου, κίνησης και λόγου.  Επιπροσθέτως, η ανθρώπινη υπόσταση του κάθε µαθητή 

πρέπει να προσεγγίζεται και αυτή ως όλο, ως µια ενότητα δηλαδή ψυχής, σώµατος και 

πνεύµατος, αλλά και ως µια ξεχωριστή οντότητα µε τις δικές της ιδιαίτερες ανάγκες και 

δεξιότητες.  Εδώ έγκειται η χρησιµότητα της διπλής λειτουργίας της µουσικής, ως µέσου 

θεραπευτικού και εκπαιδευτικού (Καρτασίδου, 2002). 
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2.2. Εκπαιδευτική και Θεραπευτική Λειτουργία  της µουσικής 

Αναφορικά µε τη διπλή λειτουργία της µουσικής και µε τη συσχέτιση της θεραπευτικής 

και εκπαιδευτικής πλευράς της, εξαιρετικό ενδιαφέρον και χρησιµότητα παρουσιάζει η 

µελέτη της Mitchell (2007).  Η εργασία αυτή δεν αναφέρεται σε βιβλιογραφία που µελετά τη 

χρήση της µουσικής ή της µουσικοθεραπείας αποκλειστικά για συµπεριφορικούς ή 

ακαδηµαϊκούς στόχους, ή τη µουσικής εκπαίδευσης ως µέσου για σωµατική ή νευρολογική 

αποκατάσταση.  Εξετάζονται ιδιαίτερα πηγές που µελετούν την αλληλεπίδραση µουσικής 

εκπαίδευσης και µουσικοθεραπείας.   Σύµφωνα µε την ερευνήτρια, στον τοµέα αυτό υπάρχει 

ευρύ πεδίο για µελλοντική έρευνα. 

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα απόψεων σχετικά µε τη συσχέτιση αλλά και τον 

διαχωρισµό µεταξύ µουσικής εκπαίδευσης και µουσικοθεραπείας. Έχει ειπωθεί ότι τα όρια 

µεταξύ εκπαίδευσης, ανάπτυξης και θεραπευτικής εξέλιξης δεν είναι ξεκάθαρα (Bruscia, 

1998: 176, στο Mitchell, 2007).  Η µουσικοθεραπεία και η µουσική εκπαίδευση θα έπρεπε να 

αλληλοσυµπληρώνονται, χωρίς όµως να παραβλέπουν τις διαφορές τους επί της ουσίας. 

(Warwick’s 1995:. 210, στο Mitchell, 2007).  Οι στόχοι  όµως της µουσικοθεραπείας και της 

µουσικής στην ειδική αγωγή είναι διαφορετικοί.  Η εκπαίδευση εστιάζει στην απόκτηση 

γνώσης και δεξιοτήτων απαραίτητων για την εξέλιξη της ίδιας της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας, ενώ η θεραπεία απευθύνεται στις εκπαιδευτικές ή µαθησιακές δυσκολίες 

εκείνες, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα την υγεία και καλή κατάσταση του ατόµου (Bruscia 

1998: 177, στο Mitchell, 2007).  Επιπλέον, ο µουσικοθεραπευτής ενδιαφέρεται πρωτίστως να 

προκαλέσει την εκδήλωση αλλαγών στη συµπεριφορά, αλλά όχι στην τελειοποίηση της 

µουσικής συµπεριφοράς, ενώ ο εκπαιδευτικός στοχεύει ακριβώς στο αντίστροφο (Gaston, 

1968: 292, στο Mitchell, 2007).  Επίσης, ο Ο’Cornell (1999: 17, στο Mitchell, 2007) 

περιέγραψε τη µουσική εκπαίδευση ως βοήθεια των ανθρώπων να χρησιµοποιήσουν τη 

µουσική, ενώ τη µουσικοθεραπεία ως χρήση της µουσικής για να βοηθήσει τους ανθρώπους.   

Μια ακόµα άποψη, λαµβάνοντας καταρχάς υπόψην την οµοιότητα µεταξύ 

µουσικοεκπαιδευτικού και µουσικοθεραπευτικού πλαισίου, υποστηρίζει ότι ο καθορισµός 

του πλαισίου εξαρτάται από τον σκοπό της διαδικασίας.  Έτσι, ενώ η εκµάθηση ενός 

οργάνου σε ένα µουσικό σχολείο δεν είναι µορφή µουσικοθεραπείας, το παίξιµο ενός 

οργάνου µε την καθοδήγηση ενός µουσικοθεραπευτή είναι µια µουσικοθεραπευτική 

δραστηριότητα (Schalkwijk 1994: 7, στο Mitchell, 2007).   
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Είναι συνεπώς φανερό ότι η ίδια µουσική δραστηριότητα ενδέχεται να έχει δύο 

λειτουργίες, που µπορούν να συνυπάρχουν µέσα στα πλαίσια µιας εκπαιδευτικής ή 

θεραπευτικής διαδικασίας, χωρίς η µια να αναιρεί την άλλη, αλλά να αλληλοϋποστηρίζονται 

ή να υπερισχύει η µια της άλλης, ανάλογα µε τις ανάγκες και τους στόχους της διαδικασίας.  

Επειδή η θεραπευτική και εκπαιδευτική φύση της µουσικής ενυπάρχουν ταυτόχρονα σε 

αυτήν, και εξαιτίας της διπλής ιδιότητας της µουσικής να ικανοποιεί ταυτόχρονα µουσικούς 

και µη µουσικούς στόχους ανάλογα µε το ζητούµενο κάθε φορά αποτέλεσµα και πλαίσιο, 

είναι πιθανό, ή ίσως και αναπόφευκτο, κατά τη χρήση της µιας λειτουργίας, να 

ικανοποιούνται και στόχοι της άλλης και το αντίστροφο.  Έτσι, µπορεί στα πλαίσια της 

µουσικής εκπαίδευσης, µέσα από την προσπάθεια π. χ. εκµάθησης µουσικών εννοιών, να 

ικανοποιούνται και στόχοι επικοινωνιακοί ή συµπεριφορικοί, όπως για παράδειγµα η 

συµµετοχή σε µια οµάδα.  Ή είναι πιθανό, κατά τη χρήση µουσικής για θεραπευτικούς 

σκοπούς, για παράδειγµα κατά το παίξιµο µουσικών οργάνων µε σκοπό την επικοινωνία ή 

έκφραση συναισθηµάτων, ταυτόχρονα να διδαχτούν και µουσικές έννοιες ή ρυθµικά 

σχήµατα.  Εποµένως, η ανάπτυξη µουσικών δεξιοτήτων ενδέχεται να έχει βαθύτερα 

αποτελέσµατα ως προς προσωπικούς στόχους για το άτοµο, ενώ η χρήση µουσικής για την 

επίτευξη βαθύτερων στόχων µπορεί ταυτόχρονα να οδηγήσει  και στην ανάπτυξη µουσικών 

δεξιοτήτων. 

Βέβαια στην εκπαίδευση το γνωστικό αντικείµενο είναι συνήθως γενικό και όχι ειδικό 

για το κάθε άτοµο, ενώ στην θεραπεία είναι πάντοτε µοναδικό και προσωπικό (Bruscia, 

1998: 176, στο Mitchell, 2007).  Η ένταξη λοιπόν µουσικοθεραπευτικών στόχων στα πλαίσια 

της µουσικοεκπαιδευτικής διαδικασίας έγκειται στην εξατοµίκευση του γνωστικού 

αντικειµένου και στην προσαρµογή του στις ανάγκες του κάθε µαθητή.  Εποµένως, η θέση 

της µουσικής στην εκπαίδευση εξαρτάται από τους στόχους της εκπαίδευσης, οι οποίοι, 

ιδιαιτέρως στην ειδική αγωγή, τίθενται ανάλογα µε τις ιδιαίτερες ανάγκες και δυνατότητες 

των µαθητών.  Μια και η χρήση της µουσικής στην ειδική αγωγή δεν είναι  εκπαίδευση µε 

καθαρά µουσικούς στόχους, είναι αυτονόητο πως τα στάνταρ µουσικών γνώσεων και 

δεξιοτήτων που απαιτούνται και καλλιεργούνται κατά την καθαρά µουσική εκπαίδευση, 

αναπροσαρµόζονται ανάλογα µε τις ανάγκες και δυνατότητες των µαθητών. 
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2.2.1. Θεραπευτική και εκπαιδευτική σχέση 

 

Η σχέση µεταξύ θεραπευτή και θεραπευόµενου είναι πολύ διαφορετικής φύσης από της 

σχέση εκπαιδευτικού και µαθητή, όσον αφορά στους ρόλους, τον βαθµό οικειότητας και το 

περιεχόµενο της σχέσης  (Bruscia, 1998:177, στο Mitchell, 2007).  Έτσι, µολονότι ένας 

καλός µουσικοπαιδαγωγός και ένας καλός µουσικοθεραπευτής έχουν πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά, ο ρόλος του δασκάλου περιλαµβάνει µεταξύ άλλων κριτική (Gascho-White, 

1996: 34, στο Mitchell, 2007), και  ο ρόλος του µαθητή υπακοή σε οδηγίες.  Βέβαια και στα 

πλαίσια της µουσικοθεραπευτικής διαδικασίας θα υπάρξει αξιολόγηση από τον 

µουσικοθεραπευτή.  Επίσης, θα υπάρξουν κάποιοι περιορισµοί των ενεργειών του 

θεραπευόµενου µέσα σε κάποια θεραπευτικά, χωροχρονικά  όρια και άλλους κανόνες, 

απαραίτητους για την ασφάλεια και καλή λειτουργία της διαδικασίας.  Όµως οι ενέργειές του 

δεν υπαγορεύονται, αλλά υποστηρίζονται από τον µουσικοθεραπευτή.  Η µουσικοθεραπεία 

είναι µια υποστηρικτική εµπειρία επιτυχίας, χωρίς κριτική (Gascho-White, 1996: 34, στο 

Mitchell, 2007).  Εδώ όµως τίθεται το ερώτηµα κατά πόσο η µουσική εκπαίδευση δεν είναι 

επίσης µια διαδικασία υποστηρικτική, και χωρίς κριτική.  Οι ανάγκες των περισσοτέρων 

παιδιών που συµµετέχουν σε συνεδρίες µουσικοθεραπείας ίσως δε διαφέρουν και τόσο από 

τις ανάγκες µαθητών µουσικής εκπαίδευσης (Mitchell, 2007).  Μπορεί η σχέση 

εκπαιδευτικού και µαθητή να µην είναι εξίσου κρίσιµης σηµασίας (Waller, 1984,  στο 

Mitchell, 2007) όσο είναι η σχέση µουσικοθεραπευτή και ασθενή για τη µουσικοθεραπευτική 

διαδικασία, όµως δεν παύει να παίζει µεγάλο ρόλο για την πορεία και εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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2.2..2. Μουσικοθεραπεία στη µουσική διδασκαλία και µουσική διδασκαλία 

στη µουσικοθεραπεία 

Σύµφωνα µε τον Bruscia (1998, στο Mitcell, 2007) µπορεί να γίνει διαχωρισµός µεταξύ 

των δύο τρόπων χρήσης της µουσικής σε θεραπευτικό ή εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Συγκεκριµένα όρισε την θεραπευτική µουσική διδασκαλία (Therapeutic Music Instruction) 

(Friedberg & Obstbaum, 1999,  στο Mitcell, 2007), ως εξής: ο ιδιωτικός δάσκαλος ή 

θεραπευτής εργάζεται µε µαθητές τυπικής ανάπτυξης που έχουν προσωπικά προβλήµατα που 

τους δυσχεραίνουν ως προς τη µουσική µαθησιακή διαδικασία καθεαυτή.  Ο σκοπός είναι 

πρωτίστως η µουσική µάθηση και η εξάλειψη των προσωπικών δυσκολιών είναι το µέσο για 

την επίτευξή του. ∆ιέκρινε επίσης την διδακτική µουσικοθεραπεία  (Instructional Music 

Therapy) (Shugar, 1984), ως εξής: ο ιδιωτικός µουσικοπαιδαγωγός ή θεραπευτής εργάζεται 

στα πλαίσια ενός ιδιαίτερου µαθήµατος, κάνοντας χρήση εµπειριών µουσικής µάθησης για 

να ικανοποιήσει τις θεραπευτικές ανάγκες του ασθενή.  Εδώ η µουσική µάθηση είναι µεν 

δευτερευούσης σηµασίας συγκριτικά µε την επίτευξη των θεραπευτικών σκοπών, θέτει όµως 

τη βάση για την επίτευξη αυτή. Για παράδειγµα, µπορεί να γίνει χρήση διαφόρων 

µουσικοπαιδαγωγικών µεθόδων στα πλαίσια της µουσικοθεραπευτικής διαδικασίας.  Με το 

σκεπτικό αυτό, η Shaffer (1999, στο Mitcells, 2007) αναφέρεται στην ενσωµάτωση της 

µεθόδου διδασκαλίας Suzuki στα πλαίσια της µουσικοθεραπευτικής διαδικασίας. Από την 

άλλη, ο Rykov (1984: 24, στο Mitcells, 2007) κάνει χρήση στη µουσικοθεραπεία µιας 

προσέγγισης δηµιουργικής µουσικής εκπαίδευσης (creative music education), εξηγώντας την 

ως µια “εξερευνητική διαδικασία, που είναι εξίσου σηµαντική µε το τελικό µουσικό προϊόν”. 
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2.2.3 Κοινά στοιχεία µουσικής εκπαίδευσης και µουσικοθεραπείας 

Οι σύγχρονες παιδαγωγικές τάσεις θέλουν την εκπαίδευση να απευθύνεται στην 

προσωπικότητα του ατόµου ολόπλευρα.  Σύµφωνα µε τον Bunt (2003, στο Mitcell, 2007), 

και οι δύο επιστήµες πασχίζουν να χρησιµοποιήσουν τη δύναµη της µουσικής τέχνης για να 

υποστηρίξουν τη µάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού.  Ως προς τη συνεργασία 

των δύο, στην αρθρογραφία, συχνότερα γίνεται αναφορά της χρήσης µουσικοθεραπευτικών 

µεθόδων στα πλαίσια της ειδικής αγωγής και όχι το αντίστροφο. 

Πληθώρα συγγραφέων αναφέρεται στην ένταξη ή ενσωµάτωση όλων των παιδιών στα 

πλαίσια της µουσικής τάξης.  Η µουσικοθεραπεία αναφέρεται ως εργαλείο για να 

διευκολύνει την ένταξη παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε γενικές τάξεις  (Kirley, 1984, στο 

Mitcell, 2007).  Σε µια σχετική έρευνα, εξετάστηκε η συµπεριφορά ενός παιδιού σε 

µουσικοεκπαιδευτικό και µουσικοθεραπευτικό πλαίσιο κατά τη διάρκεια ενός έτους, 

προκειµένου να παρθούν κάποιες αποφάσεις σχετικά µε το εκπαιδευτικό της πρόγραµµα. 

(Jellison & Gainer, 1995, στο Mitcell, 2007).   Πολλές επίσης έρευνες µελέτησαν τον αριθµό 

µουσικοθεραπευτών σε σχολικά περιβάλλοντα, καθώς και  τις γνώσεις και αντιλήψεις 

µουσικοπαιδαγωγών και διαχειριστών προγραµµάτων, για τη µουσικοθεραπεία και τη χρήση 

της για την ένταξη παιδιών µε αναπηρία στη γενική τάξη (Darrow, 1999· Ropp et al., 2006· 

Scott, et al,  2007·  Smith & Hairston, 1999, στο Mitcell, 2007). 

Επιπλέον, ως προς τη σύνδεση µουσικοθεραπείας και µουσικής εκπαίδευσης, η 

Oldfield, (2008), µε βάση µε την 28ετή πείρα της ως µουσικοθεραπεύτριας, υπεύθυνης του 

προγράµµατος “δηµιουργική µουσικοθεραπεία”, θεωρεί ρεαλιστικές τις προσδοκίες των 

γονέων να προχωρήσει το παιδί τους µε αναπηρία στη µουσική, βλέποντάς το να αντιδρά 

µουσικά και να αναπτύσσει µουσικές δεξιότητες.  Βέβαια, το να παρουσιάζει ένα παιδί 3-4 

ετών ασυνήθιστες µουσικές δεξιότητες δε σηµαίνει απαραίτητα ότι θα εξελιχθεί σε µουσικό.  

Για όσα παιδιά πάντως µπορέσουν µέσα στη µουσικοθεραπευτική διαδικασία να µάθουν ένα 

όργανο  στο επίπεδο που µπορούν, και συνεχίσουν να αναπτύσσουν µουσικές δεξιότητες, η 

µουσικοθεραπεία µπορεί να αποτελέσει για αυτά ευκαιρία να αποκτήσουν περεταίρω, µη 

µουσικές δεξιότητες, π. χ. να περιµένουν τη σειρά τους, να µάθουν να ακούν και να 

αναγνωρίζουν ρυθµικά σχήµατα και τονικά ύψη (Καρτασίδου, 2009).   

Η ίδια συγγραφέας έχει παρατηρήσει, δουλεύοντας µε τα µεγαλύτερα παιδιά δηµοτικού 

σε µια ψυχιατρική µονάδα για το παιδί και την οικογένεια, ότι της ζητούν κατά τη 
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µουσικοθεραπεία να τους διδάξει απλές µελωδίες σε όργανα όπως το πιάνο, το ξυλόφωνο ή 

το αρµόνιο.  Συχνά τα παιδιά αυτά αποκτούν σηµαντική αίσθηση ικανοποίησης και επιτυχίας 

µαθαίνοντας ένα µουσικό κοµµάτι και εκτελώντας το στους συνοµηλίκους ή τις οικογένειές 

τους.  Συµπεραίνει λοιπόν η συγγραφέας ότι η διδασκαλία αυτή είναι θεραπευτική και 

αποτελεί εξίσου µέρος της µουσικοθεραπευτικής διαδικασίας, µαζί µε τον ελεύθερο 

αυτοσχεδιασµό και άλλα είδη µουσικής αλληλεπίδρασης.  Μερικές φορές η διδασκαλία αυτή 

παρέχει πληροφορίες για το πώς το παιδί µαθαίνει.  Για παράδειγµα κάποια παιδιά επιµένουν 

να αρχίζουν ένα κοµµάτι από την αρχή επανειληµµένα, αντί να δουλέψουν δυσκολότερες 

φράσεις, ενώ άλλα παιδιά χρειάζονται βοήθεια στο να ακούν ένα ολόκληρο µουσικό µέτρο 

πριν προσπαθήσουν να το αντιγράψουν.  Τέτοιου είδους πληροφορίες βοηθούν τη 

µουσικοθεραπεύτρια  κατά τη διαγνωστική µουσικοθεραπευτική αξιολόγησή της (Oldfield 

2006).  Σε άλλες περιπτώσεις δε, µπορεί να γίνει χρήση µουσικής διδασκαλίας ως µέσου 

αντιµετώπισης κάποιας µαθησιακής δυσκολίας που ίσως έχει το παιδί, βοηθώντας το για 

παράδειγµα να παρεµείνει συγκεντρωµένο ή να µάθει να  κάνει υποµονή και να µην 

απελπίζεται εύκολα.  Συχνά η µουσική είναι ένας από τους λιγοστούς τοµείς για τους οποίους 

τα παιδιά έχουν θετικά συναισθήµατα και στην περίπτωση αυτή, ο ρόλος της 

µουσικοθεραπεύτριας είναι να τα παραπέµψει σε κάποιον δάσκαλο µουσικής µε γνώσεις 

ειδικής αγωγής για να συνεχίσει τα µουσικά µαθήµατα.  Για ορισµένα παιδιά που 

δυσκολεύονται να αναπτύξουν σχέσεις µε τους συνοµηλίκους τους, η συµµετοχή σε µια 

χορωδία ή κάποιο οργανικό σύνολο, στο βαθµό που αυτό είναι εφικτό εντός ή εκτός 

σχολείου, µπορεί να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο κοινωνικοποίησης.  
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2.3. Μουσική εκπαίδευση και διάφορες κατηγορίες ειδικών αναγκών 

 

Μια δραστηριότητα έχει αξία για ένα µαθητή µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όταν το 

βοηθά στην απόκτηση αυτονοµίας, όταν ενισχύει τον αυτοπροσδιορισµό του τόσο στο 

πλαίσιο της δραστηριότητας όσο και στο πλαίσιο του σχολείου και της οικογένειας.  Επειδή 

η ανάγκη για την ενίσχυση των ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων θεωρείται ακόµα πιο σηµαντική 

για τους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δε δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη 

µουσική ως µάθηµα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα προς όφελος των ακαδηµαϊκών δεξιοτήτων 

να αγνοείται η λειτουργικότητα του µαθητή και στο προσκήνιο για την ένταξη του µαθητή 

στο µάθηµα της µουσικής να µπαίνει η αναπηρία. Όµως, επειδή η µουσική ενισχύει την 

ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού, το µάθηµα της µουσικής θα πρέπει και µπορεί να παρέχει 

µια πληθώρα ευκαιριών για την ενίσχυση όλων των τοµέων ανάπτυξης µέσα από κατάλληλα 

οργανωµένες δραστηριότητες. Για παράδειγµα µέσα από τη µουσική µπορεί ο µαθητής να 

εξασκηθεί στη συνειδητή ακρόαση και συγχρόνως να ενισχυθεί η ικανότητα προσοχής και 

συγκέντρωσης. Παράλληλα συγκεκριµένα τραγούδια δίνουν µέσα από το κείµενο 

πληροφορίες για το περιβάλλον ενώ η κατασκευή αυτοσχέδιων µουσικών οργάνων ενισχύει 

την δηµιουργική απασχόληση.  Το αναλυτικό πρόγραµµα για τη µουσική στην ειδική αλλά 

και στη γενική αγωγή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ευελιξία και προκειµένου να είναι 

εύχρηστο από την / τον εκπαιδευτικό και να ανταποκρίνεται στη λειτουργικότητα του 

µαθητή θα πρέπει οι στόχοι που θέτει:  να προσαρµόζονται και να ανταποκρίνονται στο 

επίπεδο του µαθητή, να ακολουθούν µια συγκεκριµένη διαδοχή που να διασφαλίζει τη 

συνοχή και την οµαλή µετάβαση από αυτό που κατέκτησε σε  αυτό που πρόκειται να 

κατακτήσει, και να δίνουν τη δυνατότητα ανατροφοδότησης και επαναπροσδιορισµού. 
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2.3.1.  Μαθητές µε κινητικές και σωµατικές αναπηρίες  

Η συµµετοχή των µαθητών µε κινητικές αναπηρίες (Decker-Voigt, 1983· 

Kemmelmeyer/ Probst, 1981 στο Καρτασίδου, 2009)) στο µάθηµα της µουσικής συµβάλει 

στην ενίσχυση του συντονισµού των κινήσεων, της αδρής και λεπτής κινητικότητας, της 

απτικής αίσθησης και φυσικά της κοινωνικοσυναισθηµατικής ανάπτυξης. Η ρυθµική και η 

κινητική αγωγή ως αυτόνοµο αντικείµενο της εκπαίδευσης και θεραπείας αυτών των 

µαθητών µπορεί να ενταχθεί σε δραστηριότητες µουσικής αλλά και φυσικής αγωγής. Η 

ρυθµική αποτελεί γνωστικό αντικείµενο και βασική αρχή στα προγράµµατα παρέµβασης 

αυτών των µαθητών. Ο συνδυασµός ρυθµικής και µουσικής αγωγής λειτουργεί θετικά στην 

ενεργό συµµετοχή των µαθητών µε κινητικές αναπηρίες σε οµαδικές δραστηριότητες καθώς 

ενισχύεται η αυτοεκτίµηση και αυτοπεποίθησή τους.  

Ακολούθως δίνεται ένα παράδειγµα προσαρµογής µουσικών οργάνων για µαθητή  µε 

κινητικά προβλήµατα στα άνω άκρα (Stoller 1998, 228-231): 

Πνευστό µουσικό όργανο:  

Αν το παιδί δεν µπορεί να κρατήσει µε τα δάχτυλά του τις τρύπες του οργάνου κλειστές 

µπορούµε να βάλουµε κολλητική ταινία στις τρύπες που πρέπει να κλείνουν για να παιχτεί 

µια νότα ή µια συγχορδία, οπότε ο ήχος βγαίνει σωστά όπως και αν κρατάει το παιδί το 

όργανο. 

Έγχορδο µουσικό όργανο: 

Αν το παιδί δεν µπορεί να κρατάει το όργανο ενώ τραβάει τις χορδές µπορούµε να 

τοποθετήσουµε το όργανο πάνω στο τραπέζι ή να το αντικαταστήσουµε µε κάποιο 

επιτραπέζιο έγχορδο. 

Αν το παιδί δεν µπορεί να κρατήσει όλες τις χορδές µαζί µπορούµε να τις βγάλουµε 

αφήνοντας µόνο µία ή κάποιες απ’ αυτές. 

Αν το παιδί δεν µπορεί να χρησιµοποιήσει και τα δύο χέρια µπορούµε να του δώσουµε 

στοµατοδείκτη για να πατάει τις συγχορδίες/ νότες και µε το χέρι να τραβάει τις χορδές. 

Αν το παιδί χρησιµοποιεί κάποιο δείκτη για να τραβάει τις χορδές µπορούµε να 

στερεώσουµε το όργανο πλάγια πίσω από το γόνατο του παιδιού πάνω σ’ ένα καβαλέτο ή 

µπορούµε να βάλουµε δύο παιδιά µαζί και το δεύτερο να παίζει τις συγχορδίες/ νότες. 

Κρουστό µουσικό όργανο: 
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Οτιδήποτε παίζεται µε µπαγκέτα µπορούµε να δώσουµε τη δυνατότητα παιξίµατος µε 

την µπαγκέτα ποδιού που χρησιµοποιείται στα ντραµς. 

Το παιδί µπορεί να χτυπάει µε τα πόδια του όργανα όπως τα κουδουνάκια. 

Αν το παιδί έχει πρόβληµα µε τον καρπό του ή µε τη λεπτή κινητικότητα µπορεί επίσης 

να παίξει τα κουδουνάκια χτυπώντας µε µια µπαγκέτα. 

Το είδος της µουσικής που επιλέγεται προς χρήση στις διάφορες κατηγορίες ειδικών 

αναγκών και ο τρόπος που θα χρησιµοποιηθεί εξαρτάται πάντα από το πλαίσιο στο οποίο 

γίνεται αυτή η χρήση, θεραπευτικό ή εκπαιδευτικό και τους στόχους που τίθενται και 

προσαρµόζονται ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες, δεξιότητες, ανάγκες και επιδιώξεις του 

ατόµου.  H µουσική πρέπει καταρχάς να υπαγορεύεται από το είδος της αντίδρασης που 

ζητείται από το παιδί και από την κατάστασή του.  Συγκεκριµένα, αναφορικά µε τα άτοµα µε 

εγκεφαλική παράλυση, η διάρκεια και ο ρυθµός της µουσικής µπορούν να υποστηρίξουν τον 

κινητικό έλεγχο στον χώρο και το χρόνο.  Επίσης, η κανονική επανάληψη του τονισµού του 

µέτρου και η συνεχόµενη πορεία της µελωδικής γραµµής συντελούν στη βελτίωση του 

συντονισµού των κινήσεων του παιδιού.  Για παράδειγµα, η µουσική µπορεί να βοηθήσει το 

παιδί να τεντωθεί περισσότερο από ό,τι θα έκανε χωρίς τη µουσική (Mee, 1959 στο Alvin, 

1961).   

Η µουσική, ανάλογα µε το είδος της και τον τρόπο που θα χρησιµοποιηθεί, ως 

παίξιµο δηλαδή ή µουσική ακρόαση, µπορεί να κινητοποιεί ή να  ηρεµεί το άτοµο.  Η 

µουσική που κινητοποιεί το παιδί είναι αυτή που ενθαρρύνει την φυσική ενέργεια, την 

σωµατική κίνηση, κινητοποιεί του µύες, αλλά και τα συναισθήµατα.  (Gaston 1951, στο 

Alvin, 1961).  Βασίζεται σε µουσικά στοιχεία όπως έντονο ρυθµό, υψηλή ένταση και µεγάλη 

έκταση µεταξύ των νοτών της µελωδίας.  Η χαλαρωτική µουσική από την άλλη, έχει 

µακρόσυρτους φθόγγους, χωρίς έντονα ρυθµικά στοιχεία και στοχεύει στην ενδοσκόπηση 

και πνευµατικότητα παρά στην κίνηση. 

Η µουσική µπορεί να χρησιµοποιηθεί στα άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση, µε σκοπό 

να επηρεάσει τη φυσική κατάσταση του ατόµου και ιδιαίτερα του ατόµου µέσω της Ενεργού 

ακρόασης διαφόρων ειδών µουσικής.  Η µουσική ακρόαση ως υπόβαθρο επιδρά έµµεσα, ενώ 

το ενεργό παίξιµο έχει πιο άµεσα αποτελέσµατα.  Παρ’ όλα αυτά, η ενεργός ακρόαση ασκεί 

και αυτή άµεση επίδραση στο παιδί, ιδίως όταν πρόκειται για ζωντανή εκτέλεση σε οικείο 

περιβάλλον.  Η Alvin, µιλώντας από την προσωπική της εµπειρία µε παιδιά µε εγκεφαλική 

παράλυση, θεωρεί καταλληλότερη  προς ακρόαση τη µουσική εκείνη που κρατά σε 
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εγρήγορση την προσοχή του και προκαλεί αίσθηµα απόλαυσης, χωρίς ένταση.  Μια που η 

µουσική είναι σχεδόν πάντα συνδεδεµένη µε το συναίσθηµα, και η συναισθηµατική ένταση 

πιθανόν να περιλαµβάνει και σωµατική ένταση, καλό είναι να λαµβάνεται υπόψην το 

ηχόχρωµα και η ποιότητα του ήχου του οργάνου, ανεξάρτητα από το έργο ή τον συνθέτη που 

επιλέγεται.  Για παράδειγµα, ο ήχος ενός πνευστού οργάνου, π. χ. του όµποε ή της φλογέρας, 

δίνει µια αίσθηση ενεργούς, συνεχούς αλλά και αβίαστης κίνησης, που προκαλεί την 

προσοχή και δίνει ευχαρίστηση, χωρίς να προκαλεί ένταση.  Ο ήχος του πιάνου ή ενός 

έγχορδου οργάνου δεν είναι πάντοτε ιδανικός για τον σκοπό αυτό και πρέπει να 

χρησιµοποιείται µε προσοχή.  Η ίδια ερευνήτρια έχει παρατηρήσει ότι ο ήχος ενός εγχόρδου 

µε σουρντίνα έχει χαλαρωτική επίδραση και αγγίζει το συναίσθηµα στα παιδιά µε 

εγκεφαλική παράλυση.  Φαίνεται ότι τους προκαλεί συναισθηµατική ανακούφιση και 

ικανοποίηση, χωρίς να προκαλεί την ένταση που συχνά συνοδεύει άλλες συναισθηµατικές 

καταστάσεις που βιώνουν στη ζωή τους. 

Βέβαια, για να χαρακτηριστεί µια µουσική χαλαρωτική ή ενεργητική, λαµβάνονται 

υπόψιν εκτός από το ηχόχρωµα, και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγµα η ένταση, η 

ταχύτητα, η τονικότητα και οι τονικές αλλαγές, η αρµονική εξέλιξη, και ο τρόπος παιξίµατος.  

Έτσι, ένα µουσικό κοµµάτι παιγµένο από ένα πνευστό ή έγχορδο µε σουρντίνα χάνει την 

χαλαρωτική του ιδιότητα, αν παιχτεί σε ιδιαίτερα γρήγορο tempo, µε κοφτό τρόπο 

παιξίµατος, ή µε ξαφνικές και έντονες αλλαγές τονικού ύψους.  Η υψηλή ταχύτητα και οι 

απρόσµενες µελωδικές ή αρµονικές αλλαγές  προκαλούν συναισθηµατική και σωµατική 

ένταση στον ακροατή, κάτι που διαφέρει από την σωµατική αντίδραση ή δραστηριότητα που 

προκαλείται από µια ρυθµική µουσική, που στόχο της έχει να κινητοποιήσει σωµατικά το 

παιδί.  Τέτοια ένταση µπορεί να µην είναι ανεκτή από το παιδί και να προκαλέσει 

ανεπιθύµητα αποτελέσµατα, όπως ανησυχία, υπερκινητικότητα, και ανεξέλεγκτη 

συµπεριφορά.  Συνεπώς, η επιλογή της µουσικής προς ακρόαση για το παιδί µε εγκεφαλική 

παράλυση πρέπει να γίνεται προσεκτικά και λαµβάνοντας υπόψην κριτήρια όπως το 

περιβάλλον και πλαίσιο στο οποίο ακούγεται (εκπαιδευτικό, θεραπευτικό), τους µουσικούς ή 

εξωµουσικούς στόχους της µουσικής ακρόασης (χαλάρωση, κινητοποίηση του σώµατος, 

συναισθηµατική έκφραση), τις δραστηριότητες που ζητούνται από το παιδί (µουσικές, 

κινητικές, γνωστικές, επικοινωνιακές) και πρωτίστως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 

παιδιού. 
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Για παράδειγµα, αν η µουσική χρησιµοποιείται ως βοηθητικό ή συνοδευτικό µέσο 

κατά τις συνεδρίες φυσικοθεραπείας, έχει διαπιστωθεί ότι µουσική µε σταθερό παλµό 

βοηθάει την παραγωγή αυθόρµητης κινητικής αντίδρασης.  Όπως άλλωστε έχει 

προαναφερθεί, ο βασικός παλµός ενός µουσικού έργου, προσοµοιάζει τον ρυθµό λειτουργιών 

του ανθρώπινου οργανισµού.  Η στενή σχέση του µουσικού µε τον έµφυτο, εσωτερικό, 

σωµατικό ρυθµό, µπορεί να προκαλέσει αντιδράσεις και στο παιδί µε εγκεφαλική παράλυση, 

µέσα στα πλαίσια των κινητικών του δυνατοτήτων. 
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2.3.3. Μουσική και Αυτισµός 

“Ο εγκέφαλος του αυτιστικού ατόµου είναι σαν µια συµφωνική ορχήστρα: κάθε 

µουσικός µπορεί να παίξει υπέροχα το µέρος του, αλλά το σύνολο των λειτουργιών δεν 

ελέγχεται” (Μπαλογιάννης, 2003).  Επίσης, παρά την ύπαρξη συγκεκριµένων 

χαρακτηριστικών γνωρισµάτων-κλειδιών για την διάγνωση του αυτισµού, όπως για 

παράδειγµα στερεοτυπική ή τελετουργική συµπεριφορά. διαταραχή στην κοινωνική 

αλληλεπίδραση, στην επικοινωνία και στη φαντασία / δηµιουργική σκέψη ή αντίσταση στην 

αλλαγή του περιβάλλοντος και ιδιορρυθµίες σε σχέση µε τα αντικείµενα, πρόκειται για ένα 

σύνδροµο που διαθέτει πολλές αποχρώσεις και µεγάλη ποικιλία διαβαθµίσεων και 

διαφοροποιήσεων στα χαρακτηριστικά αυτά (Παπατσιακµάκη, 2004).  Κάθε άτοµο µε 

αυτισµό ενδέχεται να αναιρεί κάτι που έχει διατυπωθεί για τον αυτισµό (Williams, 1992: 

188).  Η ταυτόχρονη ύπαρξη στη µουσική οργανωµένης δοµής, αλλά και ελεύθερης 

δηµιουργικότητας, µπορούν να βοηθήσουν το άτοµο µε αυτισµό να αναπτύξει πιο 

συγκροτηµένη συµπεριφορά, αποκτώντας λειτουργικότερους τρόπους έκφρασης µε το 

παίξιµο µουσικών οργάνων, να γνωρίσει τους κανόνες της επικοινωνίας µέσα από τον 

µουσικό διάλογο, να κατανοήσει την κοινωνική πραγµατικότητα, µέσα από τη 

συναισθηµατική έκφραση του ιδίου ή των άλλων µέσω της µουσικής, και να µειώσει τα 

επίπεδα του άγχους του για το άγνωστο και χαοτικό περιβάλλον, µέσα από την οµαλότητα,  

µε την οποία κυλάει µια µουσική σύνθεση, παρά τις εντάσεις και αυξοµειώσεις της. 

Η µουσική υιοθετείται συχνά ως επικοινωνιακό µέσο, για να ενθαρρύνει την κίνηση 

και εκφραστικότητα του σώµατος, τη χρήση χειρονοµιών και τη µίµηση κατά την 

αλληλεπίδραση, και για να ενισχύσει την ενσυναίσθηση, τη συνεργατικότητα και τη µάθηση 

σε παιδιά µε αυτισµό (Sunderland House School, Nottingham) (Trevarthen, et. al., 1998: 

172).  Η µουσική άλλωστε, όπως έχει προαναφερθεί, έχει τη δυνατότητα να καταπραΰνει τη 

συναισθηµατική αναστάτωση.  Κάποια παιδιά µε αυτισµό παρουσιάζουν, εκτός από 

δυσκολίες στους τοµείς της επικοινωνίας και της σύναψης σχέσεων, σοβαρά συναισθηµατικά 

προβλήµατα, για την απάλυνση ή περιορισµό των οποίων απαιτείται µια προσέγγιση πέραν 

της απλής καθοδήγησης.  Η θεραπευτική χρήση της µουσικής ενδέχεται να τροποποιήσει τις 

δύσκολες ή προβληµατικές συναισθηµατικές καταστάσεις, κάτι που µε τη σειρά του µπορεί 

να διευκολύνει τη µάθηση, χωρίς όµως να διδάσκει ευθέως τις “σωστές” επικοινωνιακές 

δεξιότητες. 
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Η χρήση του µουσικού αυτοσχεδιασµού συγκεκριµένα βρίσκει µεγάλη απήχηση 

ιδιαίτερα για τη θεραπεία και εκπαίδευση των ατόµων µε αυτισµό (Τσίρης, 2006).  Ο 

µουσικός αυτοσχεδιασµός, δηλαδή η χρήση της µουσικής ως µέσου για τη δηµιουργία µιας 

διαπροσωπικής σχέσης µεταξύ των εµπλεκοµένων, απευθύνεται,   σύµφωνα µε τον Franco 

στις ακόλουθες πτυχές του αυτισµού (1999, στο Τσίρης, 2006):  

• αύξηση της συναισθηµατικής αλληλεπίδρασης, 

• αύξηση της διάρκειας της βλεµµατικής επαφής, 

• βελτίωση της χωροχρονικής αντίληψης και της µιµητικής ικανόητας, 

• µερική µείωση ή ολική εξάλειψη των στερεοτυπιών 

• καλύτερο επίπεδο κοινωνικοποίησης, 

• αύξηση της σηµασίας των συναισθηµάτων στις ανθρώπινες σχέσεις 

• βελτίωση του λόγου 

• µείωση της ηχολαλίας 

• καλύτερη συνειδητοποίηση του συµβολικού παιχνιδιού. 

Ο µουσικός αυτοσχεδιασµός, στοχεύει στη δηµιουργία των απαραίτητων κινήτρων 

για τη βίωση µιας θετικής εµπειρίας και ευχάριστης συντροφικότητας.  Παρέχει επίσης το 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα οικοδοµηθεί µια σχέση εµπιστοσύνης και ασφάλειας,  

ενθαρρύνοντας έτσι την προσπάθεια για αµοιβαιότητα και ικανοποίηση στην επικοινωνία, 

και βοηθάει στη χρήση καθαρά αρθρωµένου λόγου, που απευθύνεται στον συνοµιλητή µε 

σωστή έκφραση και τονισµό (Trevarthen, et. al., 1998).   

Ως προς τις επαναλαµβανόµενες, περιοριστικές και παράξενες συµπεριφορές ή 

κινήσεις που συχνά συνοδεύουν τον αυτισµό, και αποτελούν µέρος των στρατηγικών που 

χρησιµοποιεί το άτοµο για να ανταπεξέλθει στον απρόβλεπτο και ελάχιστα κατανοητό κόσµο 

και να µειώσει τα επίπεδα του άγχους του, η χρήση της µουσικής µπορεί να φανεί ιδιαίτερα 

εύστοχη (Brown, 1994).  Αυτό συµβαίνει γιατί ο τρόπος µε τον οποίο είναι δοµηµένο ένα 

µουσικό έργο, σχετίζεται άµεσα µε τον τρόπο που εξελίσσεται ένα συναίσθηµα ή µια σκέψη: 

εξέλιξη της µελωδίας , της ιδέας ή του συναισθήµατος, κορύφωση της έντασης της µουσικής 

ή του συναισθήµατος, κατάληξη της µουσικής φράσης ή συµπέρασµα της σκέψης, χαλάρωση 

του συναισθήµατος.  Επιπλέον, η µουσική, ιδίως ο µουσικός αυτοσχεδιασµός, 

χαρακτηρίζεται από ένα συνδυασµό προβλέψιµων µουσικών µοτίβων και αναπάντεχων 

αλλαγών (Τσίρης, 2006), από το απρόβλεπτο και το άγνωστο, όπως ακριβώς και η 



 84 

πραγµατικότητα, που τόσο φοβίζει ένα παιδί µε αυτισµό.  Εποµένως, η µουσικά 

υποκινούµενη επικοινωνία και έκφραση είναι ένα µέσο εξοικείωσης και κατανόησης του 

ατόµου µε αυτισµό µε τον προσωπικό του τρόπο σκέψης και βίωσης των συναισθηµάτων, 

αλλά και µε την έξω από αυτό πραγµατικότητα.   

Η συµµετοχή σε δραστηριότητες µουσικής έκφρασης είναι γενικά παραδεκτό ότι 

δηµιουργεί έντονες εντυπώσεις στο άτοµο (Τσίρης, 2006), είτε πρόκειται για ακρόαση, είτε 

για ενεργό παίξιµο µουσικής, είτε οι στόχοι χρήσης της µουσικής είναι καθαρά 

µουσικοκεντρικοί- διδακτικοί, είτε αφορούν στον τοµέα της επικοινωνίας, της έκφρασης, της 

δηµιουργικότητας και της σύναψης διαπροσωπικών σχέσεων.  Όπως έχει προαναφερθεί , η 

θεραπευτική και εκπαιδευτική λειτουργία ενυπάρχουν ταυτόχρονα και αναπόφευκτα στη 

µουσική, είναι αλληλένδετες.  ∆ίνεται εποµένως µε τη µουσική εκπαίδευση η ευκαιρία στα 

παιδιά µε αυτισµό, µαθαίνοντας για παράδειγµα µουσικές έννοιες ή να παίζουν ένα µουσικό 

όργανο ή να τραγουδούν, να επεκτείνουν τα συναισθήµατά τους µέσω των ήχων και της 

µουσικής, της ακοής και της αίσθησης του εαυτού τους µέσα στη µουσική διαδικασία, να 

εκφράζονται και να επικοινωνούν.   Και αντίστροφα, κατά την προσπάθεια δηµιουργίας µιας 

διαπροσωπικής σχέσης  µέσω της µουσικής, και εύρεσης τρόπων επικοινωνίας, 

αλληλεπίδρασης, έκφρασης, δηµιουργικότητας ευρηµατικότητας και παιχνιδιού, είναι 

αναπόφευκτο να διδάσκονται και πιθανόν να κατακτώνται µουσικές έννοιες και δεξιότητες.  

Συµπεραίνεται εποµένως η διπλή συµβολή της µουσικής στην ανάπτυξη των ατόµων µε 

αυτισµό, ιδιαίτερα στον τοµέα της επικοινωνίας παράλληλα µε την καθαρά µουσική 

ανάπτυξη.  Αυτή η συµβολή καθιστά επιτακτική την ανάγκη καθιέρωσης της µουσικής στον 

ευρύτερο χώρο της ειδικής αγωγής (Τσιρής, 2006),  αξιοποιώντας κατάλληλα τις δυο 

διαφορετικές προοπτικές, µουσικοπαιδαγωγική και µουσικοθεραπευτική, οι οποίες 

συµπληρώνουν η µια την άλλη. 
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2.4. Εκπαιδευτικά Προγράµµατα µε χρήση της µουσικής 

Στο υποκεφάλαιο αυτό κρίνεται σκόπιµο να γίνει µια περιγραφή της, ελάχιστα 

γνωστής στη χώρα µας, µεθόδου της Προτασοπαιδείας (Suggestopaedia) και της µετεξέλιξης 

αυτής Αντιπροτασοπαιδείας, (Desuggestopaedia), που εφάρµοσε ο καθηγητής  Ψυχιατρικής 

∆ρ. Georgi Lozanov σε συνεργασία µε την ψυχοπαιδαγωγό   ∆ρ. Evelyna Gateva (Σούµπαση, 

2006).  Πρόκειται για µια µακρόχρονη διεπιστηµονική εργασία στον τοµέα της µάθησης και 

της ενεργοποίησης των αποθεµατικών νοητικών δυνατοτήτων (reserve mental abilities) µέσω 

της τέχνης.   Η Αντιπροτασοπαιδεία είναι µια επιστήµη που χρησιµοποιεί διαφορετικές 

ελεύθερες και µη υπνωτικές µεθόδους για τη διδασκαλία και µάθηση ξέων γλωσσών αλλά 

και άλλων γνωστικών αντικειµένων για κάθε ηλικιακή οµάδα, αξιοποιώντας το «απόθεµα» 

(reserve), δηλαδή τις αναξιοποίητες νοητικές δυνατότητες του εκπαιδευόµενου.  Αυτό έχει 

ως αποτέλεσµα τρεις µε πέντε φορές γρηγορότερη, ευκολότερη και βαθύτερη µάθηση, 

εσωτερική ελευθερία, αύξηση των κινήτρων για µάθηση, άντληση ευχαρίστησης από τη 

µάθηση και καλή ψυχοσωµατική κατάσταση (http://dr-lozanov.com/en/en1.htm).  Η 

αποτελεσµατικότητα και τα οφέλη της µεθόδου αυτής έχουν επιβεβαιωθεί από διεθνείς 

επιστηµονικές επιτροπές.  Συγκεκριµένα, αξιολογήθηκε από εµπειρογνώµονες της UNESCO 

και κρίθηκε πολλά υποσχόµενη στον αγώνα κατά του αναλφαβητισµού, ενώ προτάθηκε 

συνέχιση των ερευνών για την αξιολόγηση των µακροπρόθεσµων αποτελεσµάτων. 

Ο όρος και η µέθοδος αυτή αποτελούν µετεξέλιξη της Προτασοπαιδείας 

(Suggestopedy) του Λοζάνωφ, ενός εκπαιδευτικού δηλαδή συστήµατος το οποίο αποσκοπεί 

στη θεµατική εκπαίδευση και ολόπλευρη ανάτπυξη των εκπαιδευόµενων, µε την 

απελευθέρωση των αποθεµατικών τους δυνατοτήτων.  Η προτασοπαιδεία είναι µια 

εκπαιδευτική προσέγγιση, η οποία δεν µπορεί να γίνει κατανοητή αποκοµµένη από έννοιες 

της ρωσικής σχολής γλωσσολογίας και παιδαγωγικής, καθώς και της ψυχοθεραπείας, ακόµα 

και της γιόγκα (Bancroft, 1976).  Σύµφωνα µε αυτή, απαραίτητη προϋπόθεση για την 

αρµονική βελτιστοποίηση της µάθησης είναι η εφαρµογή ενός µοντέλου επικοινωνίας κατά 

το οποίο λαµβάνεται υπόψην η σηµασία της περιφερειακής αντίληψης, των συναισθηµάτων 

και του υποσυνείδητου κατά τη µάθηση (Bancroft, 1976· Στούµπαση, 2006).   

Σύµφωνα µε το καινοτόµο αυτό σύστηµα διδασκαλίας, πιστεύεται ότι πολλές από τις 

ψυχοφυσιολογικές παθήσεις που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο είναι διδακτογενείς 

(didactogenic diseases), οφείλονται δηλαδή σε εκπαιδευτικά αίτια, διότι προέρχονται από  τις 
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κοινωνικά υποβεβληµένες εικόνες που έχει διαµορφώσει ο καθένας για τον εαυτό του και τον 

κόσµο, στα διάφορα διδακτικά περιβάλλοντα στα οποία έχει φοιτήσει.  Προτείνεται 

εποµένως η συνεργασία διαφόρων επιστηµών, όπως της Ψυχοφυσιολογίας, της 

Ψυχοθεραπείας, της Επικοινωνίας,, αλλά και των τεχνών, µε την παιδαγωγική και τη 

διδακτική, µε σκοπό να αποφευχθούν όσο το δυνατόν οι αρνητικές συνέπειες του σχολείου 

στην ανάπτυξη της προσωπικότητας. 

Η συµβολή της συγκεκριµένης διδακτικής προσέγγισης έγκειται πρωταρχικά στην 

υποβοήθηση των εκπαιδευόµενων αφενός να απελευθερώσουν και να αξιοποιήσουν τις 

αποθεµατικές τους νοητικές δυνατότητες (reserve mental abilities) και αφ’ετέρου να 

δοµήσουν τη γνώση που τους προτείνεται (is being suggested), µέσω ενός προσεκτικά 

σχεδιασµένου προγράµµατος µε τρόπο φυσικό, αυθόρµητο, γρήγορο και ευχάριστο, που 

στοχεύει στο να προσδίδει προσωπικό νόηµα στην κάθε µαθησιακή/επικοινωνιακή εµπειρία.  

Επιπλέον, η διδακτική ύλη υπερβαίνει σε όγκο και πολυπλοκότητα την ύλη των συµβατικών 

Αναλυτικών Προγραµµάτων κατά τρεις φορές τουλάχιστον.  Αυτή η υπέρβαση στοχεύει στο 

να αντιπροτείνει πιο ευέλικτα όρια στις µαθησιακές δεξιότητες των εκπαιδευοµένων και 

στην διατήρηση της ακεραιότητας της γνώσης του κόσµου, η οποία στη σχολική της εκδοχή 

κερµατίζεται σε ‘εύπεπτες’ δόσεις. 

Περιγράφοντας την εξέλιξη της εκπαιδευτικής αυτής µεθόδου, ο Λοζάνωφ στο 

(αποκλειστικά δηµοσιευµένο στο διαδίκτυο) βιβλίο του, αποσαφηνίζει τις κεντρικές στη 

θεωρία του έννοιες ‘πρόταση’ και ‘αντιπρόταση’ (suggestion- desuggestion), διαχωρίζοντάς 

τες από τις έννοιες της ύπνωσης και της κλινικής υποβολής που στην αγγγλική γλώσσα είναι 

στενά συνδεδεµένες µε αυτές.  Έτσι, εξηγεί την έννοια ‘επικοινωνιακή πρόταση’ 

(communicative suggestion) µέσα από την τέχνη και ως είδος τέχνης και την επίδρασή της 

στη µάθηση.  Προτείνει µια προσέγγιση στην παρουσίαση της γνώσης, µε τη λογική της 

ταυτόχρονης παρουσίασης του ευρύτερου συνόλου και των επιµέρους στοιχείων του (global-

partial approach).  Συνδέει επίσης τη µέθοδο αυτή µε την θεωρία της πολλαπλής 

προσωπικότητας (multiple personality) και επιχειρηµατολογεί υπέρ της Αντιπροτασοπαιδείας 

ως µιας διδακτικο-επικοινωνιακής προσέγγισης που ολοκληρώνει την προσωπικότητα.   

Σύµφωνα πάντα µε θεωρητικά σχήµατα και παραδείγµατα από την ψυχιατρική και 

εκπαιδευτική πράξη που χρησιµοποιούνται στο βιβλίο, η Αντιπροτασοπαιδεία 

ατνιδιαστέλλεται από τις συµβατικές µεθόδους διδαακαλίας σε τρεις κυρίως άξονες 

(Στούµπαση, 2006):  
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1. Στη βάση της ψυχολογικής θεµελίωσης της µεθόδου διδασκαλίας:   

Η Αντιπροτασοπαιδεία παρουσιάζεται ως µια ψυχοθεραπευτική και ψυχο-ϋγιεινή 

(psychohygienic) προσέγγιση στο εκπαιδευτικό γεγονός, η οποία στηρίζεται στ 

πορίσµατα της Γνωστικής Νευροφυσιολογίας για τη µάθηση.  Κατά την προσέγγιση 

αυτή, οι τρόποι συνάντησης των εκπαιδευόµενων µε τη γνώση είναι συµβατοί µε τις 

ψυχοφυσιολογικές λειτουργίες, όπως για παράδειγµα η σύνδεση της µαθησιακής 

εµπειρίας µε έντονα ερεθίσµατα, όπως κλασική µουσική και άλλα ευχάριστα 

περιφερειακά ερεθίσµατα, ενσωµατωµένα στο επικοινωνιακό γεγονός, που στοχεύουν 

την εναρµόνιση ψυχοκινητικής και νοητικής δραστηριότητας, στην 

πολυαισθητηριακή αντίληψη και στην αξιοποίηση της παθητικής γνώσης και της 

υποσυνείδητης επικοινωνίας.  Επιχειρείται η αξιοποίηση ερεθισµάτων που περνούν 

απαρατήρητα και που προέρχονται από το φυσικό ή κοινωνικό περιβάλλον και 

απορροφώνται στο υποσυνείδητο πριν γίνουν συνειδητά αντιληπτά (Bancroft, 1976).   

2. Ως προς τον τρόπο ολοκλήρωσης της γνώσης:  

Σύµφωνα µε την Αντιπροτασοπαιδεία, οι γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες 

αποκτώνται κατά τη διατήρηση της γλώσσας στο επικοινωνιακό της περιβάλλον, 

µέσα από πολυτροπικά κείµενα διαφόρων ειδών και µε έννοιες και δοµές από 

πολλούς επιστηµονικούς κλάδους.  Επίσης γίνεται, όπως προαναφέρθηκε, χρήση της 

τέχνης, την οποία οι µαθητές βιώνουν ως προϊόν, καθώς και ως διαδικασία, δηλαδή 

ερχόµενοι σε επαφή µε υπάρχοντα καλλιτεχνικά έργα, αλλά και δηµιουργώντας οι 

ίδιοι. 

3. Ως προς τη χρήση επικοινωνιακών σχηµάτων κατά τη διδασκαλία:  

Αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα της επικοινωνίας στη διδασκαλία και τη µάθηση.  

Επισηµαίνεται επιπλέον η δυνατότητα τροποποίησης-προσαρµογής παραγόντων όπως 

η στάση του εκπαιδευτικού, το διδακτικό υλικό, ο σχολικός χώρος και χρόνος, µε 

σκοπό να µειωθεί στο ελάχιστο η αρνητική τους επίδραση στη µάθηση.  Αντίθετα η 

τέχνη, και ιδιαίτερα η κλασσική της εκδοχή µε τις χρυσές αναλογίες (Golden 

proportions), αποτελεί παράδειγµα αποτελεσµατικής αρµονικής, διακριτικής και 

φιλικής προς τη µάθηση µορφής επικοινωνίας. 

Ως προς τις αποθεµατικές δυνατότητες του ανθρώπου, αναφέρονται µελέτες 

περιπτώσεων, καθώς και αναλύονται τα αποτελέσµατα δεκαετών πειραµάτων του Λοζάνωφ 

στα σχολεία της Σόφια τόσο ανά τοµέα σχολικής επίδοσης (γραφή, ανάγνωση, µαθηµατικά, 
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ξένη γλώσσα, ιστορία και άλλα µαθήµατα), όσο και από την άποψη της ανάπτυξης και 

σταθεροποίησης της προσωπικότητας.  Συγκεκριµένα, αναφέρονται µαθησιακοί και άλλοι 

τοµείς της ανάπτυξης, στους οποίους κατά την προσέγγιση της Προτασοπαιδείας 

παρατηρείται απελευθέρωση του συνδρόµου των αποθεµατικών ικανοτήτων (reserve 

complex).  Για παράδειγµα, στον τοµέα της µνήµης έχει σηµειωθεί δυνατότητα αυθόρµητητς 

ανάκλησης του µεγαλύτερου µέρους των πληροφοριών από τη µακρόχρονη µνήµη έως και 

ένα χρόνο µετά το τέλος της διδασκαλίας (υπερµνησία/ hypermnesia).   

Επιπροσθέτως, στον τοµέα της γενικότερης νοητικής δραστηριότητας έχει 

παρατηρηθεί βελτίωση της επίδοσης τουλάχιστον κατά 300%, η οποία δεν οφείλεται στην 

αποµνηµόνευση, αλλά στην ενεργοποίηση της φαντασίας, της δηµιουργικής σκέψης, της 

διαίσθησης, της ενόρασης, δεξιοτήτων που προωθούν τη γλωσσική, µουσική και µαθηµατική 

ικανότητα, καθώς και την ικανότητα της µεταβίβασης της µάθησης (υπερδηµιουργικότητα/ 

hypercreaticity).  Τέλος, ως προς το σύνολο της προσωπικότητας, οι εκπαιδευόµενοι 

δηλώνουν ότι βιώνουν αύξηση της αυτοπεποίθησής τους, της ενεργητικότητάς τους, της 

ευχαρίστησης που αντλούν από την ενασχόληση µε ακαδηµαϊκές δραστηριότητες, και την 

απόλυτη απουσία αισθηµάτων κούρασης, ανίας, φόβου, άγχους ή άλλων συµπτωµάτων 

διδακτογενών παθήσεων. 

Αναλυτικότερα, η Προτασοπαιδεία µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή, εξετάζοντας 

τους «επτά νόµους», που αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξή της (http://dr-

lozanov.com/en/7_zakona.htm):  

1. Η αγάπη:   

Η ειλικρινής αγάπη, όχι όµως µε τη µορφή µιας ευσυγκίνητης διάθεσης, είναι 

απαραίτητη για την αξιοποίηση των αποθεµατικών δυνατοτήτων των 

εκπαιδευοµένων.  ∆ηµιουργεί κλίµα ηρεµίας και εµπιστοσύνης, απαραίτητο για τη 

συγκέντρωση, και συνεισφέρει στην εικόνα του εκπαιδευτικού, ανοίγοντας έτσι τις 

διόδους προς το αποθεµατικό δυναµικό της προσωπικότητας του εκπαιδευόµενου.  

Στην Προτασοπαιδεία,  η αγάπη του εκπαιδευτικού µπορεί να παραλληλιστεί µε τη 

στήριξη των γονιών που διδάσκουν στο παιδί τους να οδηγεί ποδήλατο: το παιδί δεν 

µπορεί να αντιληφθεί ποια στιγµή ο γονιός κρατά το ποδήλατο από πίσω και ποια όχι.  

Αντίστοιχα, ο εκπαιδευόµενος αντιλαµβάνεται τη στήριξη και τη δέχεται ευχάριστα, 

γιατί παρέχεται απαλά, χωρίς να επιβάλλεται, ως καθοδήγηση µη διεισδυτική, µε 

διακριτικές υποδείξεις και διορθώσεις.  Ο εκπαιδευτικός δίνει τη σωστή εκδοχή της 
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απάντησης του εκπαιδευόµενου µε πλάγιο τρόπο, έτσι ώστε σχεδόν δε γίνεται 

αντιληπτό ότι έχει γίνει κάποιο λάθος.  Τα λάθη ποτέ δεν αναλύονται εκείνη τη 

στιγµή και οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν προτείνουν στους εκπαιδευόµενους να 

«εργαστούν σκληρότερα».  Η χαρά, η συγκέντρωση και ηρεµία υποβοηθιούνται από 

ένα σύνολο παιχνιδιών, χιούµορ, οπτικού υλικού που σκοπό έχει όχι απλά να 

περιγράψει, αλλά να διεγείρει, καθώς και από τη γενικότερη επικοινωνιακή 

αλληλεπίδραση κατά τη διδασκαλία.  Με αυτό τον τρόπο δηµιουργούνται θετικά 

συναισθήµατα, δηµιουργική νοητική δραστηριότητα και αποτρέπεται το αίσθηµα της 

κούρασης. 

2. Η ελευθερία: 

Η ελευθερία βοηθά τον εκπαιδευτικό να προσαρµόζει το βασικό πλαίσιο της 

Προτασοπαιδείας, σύµφωνα µε την κρίση του, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε 

οµάδας.  Επίσης, επιτρέπει στους µαθητές να επιλέγουν αν θα συµµετέχουν σε κάποια 

δραστηριότητα, τραγούδι, παιχνίδι, κ. λ. π. που τυχαίνει να µην εναρµονίζεται µε την 

ιδιοσυγκρασία ή ψυχική τους διάθεση.  Η αρχή αυτή είναι ένα βασικό στοιχείο που 

διαχωρίζει την Προτασοπαιδεία από την ύπνωση, κατά την οποία δεν υπάρχει 

δυνατότητα επιλογής, ελεύθερης δράσης και διακοπής της διαδικασίας χωρίς 

υπόδειξη του υπνωτιστή.  ∆ίνει την ευκαιρία στον εκπαιδευόµενο να ακούσει την 

εσωτερική του φωνή και να επιλέξει µε ποιον τρόπο  κάθε φορά θα προσεγγίσει τις 

δικές του αποθεµατικές ικανότητες.  Κατά την ελευθερία δεν υπάρχει υπαγόρευση 

από τον δάσκαλο, αλλά πρόκειται για  µια αυθόρµητη αίσθηση του µαθητή ότι δε 

χρειάζεται να υπακούσει, αλλά να απολαύσει τη διαδικασία και να εκφραστεί 

ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. 

3. Πεποίθηση του εκπαιδευτικού ότι συµβαίνει κάτι ασυνήθιστο: 

Η πεποίθηση αυτή οδηγεί τον εκπαιδευτικό σε έµπνευση, αυθορµητισµό και 

εσωτερική αγαλλίαση, η οποία αντανακλάται στους µαθητές, που εναρµονίζονται µε 

αυτήν υποσυνείδητα.  Οι προσδοκίες του δασκάλου αφορούν στη δική του ικανότητα 

να ενεργοποιήσει τις αποθεµατικές δεξιότητες των µαθητών και αφετέρου στην 

ικανότητα των µαθητών να µάθουν στο επίπεδο του αποθεµατικού δυναµικού τους.  

Αυτές οι προσδοκίες γίνονται άµεσα αντιληπτές από τους µαθητές µέσω της 

περιφερικής τους αντίληψης, µέσω υποσυνείδητων σηµάτων στη φωνή του 

δασκάλου, στις εκφράσεις του προσώπου του και στη γενικότερη µη λεκτική 
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συµπεριφορά του.  Οι προσδοκίες αυτές ενεργοποιούν µε τη σειρά τους τις 

προσδοκίες των µαθητών, µε αποτέλεσµα να κινητοποιούνται φυσικά και αυθόρµητα 

οι αποθεµατικές τους δεξιότητες. 

4. Πολλαπλή αύξηση της εισαγόµενης ποσότητας γνώσης (Manifold Increase 

of Input Volume) 

Το διδακτικό υλικό παρουσιάζεται σε ορισµένο χρονικό πλαίσιο, το λιγότερο 2-3 

φορές σε µεγαλύτερη έκταση από ό,τι θα παρουσιαζόταν από τις παραδοσιακές 

µεθόδους διδασκαλίας.  Λαµβάνοντας υπόψην το γεγονός  ότι τα ψυχοθεραπευτικά 

εκπαιδευτικά αποτελέσµατα της µεθόδου αυτής έχουν επιβεβαιωθεί σε εθνικό και 

διεθνές επίπεδο, πιστεύεται ότι για να συνεχιστεί η εξέλιξη των νοητικών 

δυνατοτήτων του ανθρώπου, πρέπει το διδακτικό υλικό να µην περιορίζεται. 

5. Μέσω του ολικού στο µερικό  (Global-Partial, Partial-Global, Partial 

through Global) 

∆ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στη σύνδεση του κάθε στοιχείου της νέας γνώσης µε τη 

γνώση ως ολότητα.  Για παράδειγµα, το λεξιλόγιο και η γραµµατική είναι 

αλληλένδετα µε τον λόγο.  Η αρχή αυτή βασίζεται σε µελέτες που έχουν δείξει ότι τα 

µέρη του εγκεφάλου περιέχουν πληροφορίες για όλο τον εγκέφαλο, καθώς και στο ότι 

ο άνθρωπος αντιδρά ως ολότητα καθώς δέχεται τα διάφορα ερεθίσµατα.  Επίσης, από 

φιλοσοφική άποψη, υπάρχει η θεωρία ότι το µερικό βρίσκεται στο όλο και το 

αντίστροφο και το ένα συµπληρώνει το άλλο.  Εποµένως, η αρχή αυτή είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη διδακτική διαδικασία. 

6. Η χρυσή αναλογία (Golden Proportion) 

Η αρµονία του σύµπαντος αντανακλάται  στη διδακτική διαδικασία, βοηθώντας την 

καταπολέµηση της ψυχικής αναστάτωσης που συχνά δηµιουργείται κατά την 

εκπαιδευτική διαδικασία.  Είναι απαραίτητη για τη διδασκαλία και αφοµοίωση 

µεγάλης έκτασης διδακτικής ύλης σε µικρό χρονικό διάστηµα.  Η συσχέτιση µεταξύ 

του όλου και των µερών βρίσκονται σε χρυσή αναλογία κατά την Προτασοπαιδεία. 

Οι µαθησιακές δεξιότητες ενδυναµώνονται καθώς η διδακτική διαδικασία κάνει 

χρήση του ρυθµού, του τονισµού του λόγου και των συναισθηµάτων µε ισορροπία.   

7. Χρήση κλασσικής τέχνης και αισθητικής 

Η κλασσική τέχνη και η αισθητική χρησιµοποιούνται στην Προτασοπαιδεία ως µέσα 

για τη µη διεισδυτική επικοινωνία, εξαιτίας της ικανότητάς τους να εκπέµπουν µια 
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πληθώρα µη συγκεκριµένων ερεθισµάτων, που γίνονται αντιληπτά από την 

περιφερική αντίληψη και περνούν συχνά απαρατήρητα από της αισθήσεις  που 

λειτουργούν σύµφωνα µε τη λειτουργία του συνειδητού.  Η παρουσία της τέχνης 

δηµιουργεί ευχάριστη ατµόσφαιρα και παρέχει οπτική και ψυχική ηρεµία και 

αρµονία, που ενισχύει την αυθόρµητη αύξηση της απόκτησης γνώσης και βοηθά στο 

ξύπνηµα του αποθεµατικού δυναµικού των µαθητών.  Η χρήση της έγκειται σε 

προσεκτική επιλογή και παρουσίαση κατά τη διδασκαλία συγκεκριµένων έργων 

κλασσικής µουσικής, λογοτεχνικών αποσπασµάτων, ζωγραφικών έργων, κ. λ. π.  

Ένα παράδειγµα τέτοιων επιλογών χρήσης της τέχνης, και συγκεκριµένα της 

µουσικής, είναι αυτό που προτάθηκε για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών (Lozanov & Gateva, 

1988), αλλά και γενικότερα για τη διδακτική µέθοδο της Αντιπροτασοπαιδείας-

Προτασοπαιδείας (Lozanov, 2005).   Οι µουσικές επιλογές έγιναν µέσα από έρευνες που 

πραγµατοποιήθηκαν κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980 από την Gateva υπό την επιτήρηση 

Lozanov, σχετικά µε τις επιδράσεις τους στη φυσιολογία και ψυχολογία των µαθητών 

(Hagiwara, www.griffith.edu.au/school/lal/.../MusicalSelectionsInSuggestopedia.pdf).  Οι 

µουσικές επιλογές αυτές αναφέρονται σε τάξη ενηλίκων.  Προτείνονται  αποσπάσµατα των 

Μότσαρτ, Μπαχ, Χάυντν, Χέντελ, Κορέλλι, Μπετόβεν, Τσαϊκόφσκι και Βιβάλντι, καθώς και 

εναλλακτικά αυτών. 

Σύµφωνα µε τον Lozanov (1978 , στο  Σούµπαση, 2006), η επιταχυνόµενη ανάπτυξη 

των ανθρώπινων αποθεµατικών δυνατοτήτων αποκτά ιδιαίτερη σηµασία στην εποχή µας 

εξαιτίας της συνεχούς αύξησης του όγκου των πληροφοριών και της αυτοµατοποίησης της 

επικοινωνίας.  Αυτή η ανάπτυξη δεν πρέπει να επιταχυνθεί απλώς, αλλά και να καταστεί 

αρµονική, έτσι ώστε να επιτευχθεί µια ανθρώπινη ισορροπία στον σύγχρονο τεχνοκρατικό 

πολιτισµό.  H Προτασοπαιδεία είναι µια θεωρία που θα µπορούσε να έχει εµπνεύσει 

γνωστούς ψυχολόγους του δυτικού κόσµου, όπως ο Gardner, στη διατύπωση της θεωρίας για 

την πολλαπλή νοηµοσύνη.  Αντίθετα, στις Ηνωµένες Πολιτείες, λόγω της υπεραπλούστευσης 

που υπέστη την δεκαετία του 1980, δηµιουργήθηκε µια παρωδία της Προτασοπαιδείας, 

γνωστή ως υπερµάθηση (superlearning).  Εποµένως, αποτελεί µια αξιόλογη προσέγγιση της 

οποίας οι δυνατότητες και τα όρια οφείλουν να διερευνηθούν µε τη συµβολή διαφορετικών 

επιστηµονικών κλάδων, όπως οι νευροεπιστήµες, η παιδαγωγική, η ψυχολογία, η µουσική 

και η τέχνη, σε διαφορετικές εκπαιδευτικές βαθµίδες και κοινωνικά περιβάλλοντα.  Τέλος,  

διαφαίνεται η χρησιµότητα της µεθόδου αυτής στη διδασκαλία ατόµων µε ειδικές 
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εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, µια και βασίζεται σε στοιχεία απαραίτητα στην ειδική 

αγωγή.  Τέτοια στοιχεία είναι η εξατοµίκευση του µαθήµατος στις ανάγκες του µαθητή, η 

δυνατότητα ανάπτυξης πρωτοβουλίας, επιλογών και δηµιουργικότητας, η σηµασία της 

σχέσης µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή, η απελευθέρωση και ανάπτυξη του υπάρχοντος 

νοητικού δυναµικού του µαθητή, η διεπιστηµονικότητα µέσω της χρήσης των τεχνών στη 

µάθηση, η ολική παρουσίαση της γνώσης, καθώς και η µη επιβλητική αλλά υποστηρικτική 

παρουσία του εκπαιδευτικού.  Για τους λόγους αυτούς, κρίνεται χρήσιµο να διερευνηθεί 

προσεκτικά και διεξοδικά η αποτελεσµατικότητα της µεθόδου αυτής στη γενική και ειδική 

αγωγή, σε διάφορα γνωστικά αντικείµενα και ηλικιακές οµάδες, µε τη συµβολή, όπως 

προαναφέρθηκε, διαφόρων επιστηµόνων.  Όπως όµως κρίνεται απαραίτητο και επιβάλλεται 

και από τον ίδιο τον δηµιουργό της µεθόδου αυτής, για τη σωστή διερεύνηση των 

αποτελεσµάτων, απαιτείται η άρτια γνώση της από τους ερευνητές (http://dr-

lozanov.com/move/ches.wmv).  Πολλές πτυχές της διδακτικής διαδικασίας δύσκολα 

περιγράφονται και πρέπει να γίνουν αντιληπτές µέσω παρατήρησης και βίωσης, για 

παράδειγµα οι τονισµοί της φωνής, η εξέλιξη του µαθήµατος και η χρήση της περιφερικής 

αντίληψης για την αξιοποίηση του αποθεµατικού νοητικού δυναµικού των µαθητών.  

Εποµένως, για την οποιαδήποτε διερεύνηση της χρήσης της Προτασοπαιδείας-

Αντιπροτασοπαιδείας στη γενική ή ειδική αγωγή, απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιηµένης 

επιµόρφωσης ως προς τη διδακτική αυτή µέθοδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η παρούσα εργασία κατέδειξε την επίδραση της µουσικής στις υπόλοιπες δεξιότητες 

του ανθρώπου, επίδραση η οποία µπορεί να διαπιστωθεί και να εκτιµηθεί µε διάφορους 

τρόπους, όπως για παράδειγµα, µε τη µελέτη της επίδρασης της µουσικής διδασκαλίας σε 

ακαδηµαϊκές δεξιότητες ή της επίδρασης της µουσικής ακρόασης στην εκτέλεση κάποιων 

δραστηριοτήτων.  Εν κατακλείδι, η µουσική συµβάλει στην ενίσχυση της σχολικής επίδοσης, 

αλλά και στην ενίσχυση πρακτικών δεξιοτήτων που διοχετεύονται οµαλά και σε άλλους 

τοµείς της ζωής του µαθητή (Yoon, 2000), όπως η ικανότητα διαχείρισης του άγχους, η 

συνεργασία, η εκτίµηση του πολιτισµού της χώρας του παιδιού, αλλά και των άλλων χωρών 

και η ικανότητα να εκφράζει και να χειρίζεται τα συναισθήµατά του.  

Εποµένως, η συσχέτιση αυτή της µουσικής µε διάφορα στοιχεία της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς και µάθησης, όπως έχει αποδειχθεί από τις σχετικές έρευνες, και µέσω των 

διαφόρων χρήσεων της µουσικής στην εκπαίδευση, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προς όφελος 

της εκπαίδευσης των παιδιών τυπικής ανάπτυξης και αυτών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και αναπηρίες, τόσο υπό το πρίσµα της διαθεµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας, όσο και 

στο πλαίσιο της διεπιστηµονικής εργασίας.  Αδιαµφισβήτητα, η ανάγκη για πιο συστηµατική 

έρευνα για ευρήµατα στον ελληνικό χώρο είναι επιτακτική, προκειµένου κατόπιν σε 

πρακτικό επίπεδο να οργανωθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα που θα αποβλέπουν σε 

αξιοποιήσιµα αποτελέσµατα τόσο για το ίδιο τον µαθητή όσο και για τον εκπαιδευτικό. 

Συγκεκριµένα, είναι γεγονός ότι στην Ελλάδα παρατηρείται έλλειψη συστηµατικής 

έρευνας στους τοµείς: 

• Της µουσικής ψυχολογίας (για παράδειγµα, της µελέτης της µουσικής 

ανάπτυξης του ανθρώπου, των µουσικών λειτουργιών του εγκεφάλου, των 

µουσικών προτιµήσεων, των κινητικών και αντιληπτικών δεξιοτήτων µουσικών 

και µη µουσικών και της σύγκρισης των µουσικών δεξιοτήτων παιδιών τυπικής 

ανάπτυξης και παιδιών µε αναπηρίες). 

• Της µουσικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και των τρόπων εφαρµογής της 

µε σκοπό να καλύπτει τους στόχους, τις ανάγκες, τις δεξιότητες και τα 

ενδιαφέροντα  των παιδιών που συµµετέχουν. 
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• Της µουσικοθεραπείας και της χρήσης της σε διάφορα πλαίσια, στο σχολικό 

περιβάλλον, στα πλαίσια της διεπιστηµονικής εργασίας και θέτοντας διάφορους 

στόχους, µουσικούς ή εξωµουσικούς, ανἀλογα µε το πλαίσιο στο οποίο 

χρησιµοποιείται και τους στόχους τους οποίους καλείται να πραγµατοποιήσει. 

• Κατάρτισης των εκπαιδευτικών µουσικής σε θέµατα µουσικής εκπαίδευσης 

για τα άτοµα µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες και τη 

µουσκοθεραπεία.  Υπάρχει δηλαδή περιορισµένη γνώση, και εποµένως χρήση, 

της εκπαιδευτικής και θεραπευτικής ιδιότητας της µουσικής και της δυνατότητας 

συνεργασίας των δύο αυτών λειτουργιών µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη 

έκβαση της διδασκαλίας. 

Κρίνεται συνεπώς απαραίτητο να καλυφθούν οι σηµαντικές αυτές ελλείψεις στον 

ελληνικό χώρο της ειδικής αγωγής, από άποψη σύνδεσης της θεραπευτικής και 

εκπαιδευτικής ιδιότητας της µουσικής, τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο.  

Σηµαντικό προπάντων είναι να γίνει αποδεκτό ότι η εφαρµογή διαφόρων µουσικών 

προγραµµάτων στην ειδική αγωγή αποτελεί µια αξιόλογη, ωφέλιµη και αναντικατάστατη 

τεχνική για την επίτευξη µουσικών, αλλά και εξωµουσικών στόχων, και αφορά όλους τους 

άµεσα εµπλεκόµενους µε το άτοµο (γονείς, εκπαιδευτικούς, θεραπευτές, βοηθητικό 

προσωπικό) (Τσίρης, 2006).  Προτείνεται να προσεγγιστεί η µουσική εκπαίδευση στην ειδική 

αγωγή, στα πλαίσια της διεπιστηµονικότητας και της ολιστικής εκπαίδευσης, της 

εκπαίδευσης µέσω της µουσικής και όχι µόνο στη µουσική, καθώς και να γίνει σύνδεση 

µουσικών και µη µουσικών στόχων.  Επίσης, είναι βασικό να δοθεί σηµασία στην ανάγκη 

εξατοµίκευσης του µαθήµατος και στη χρήση της µουσικής στη συνεκπαίδευση και στην 

κοινωνικοποίηση διαφορετικών οµάδων παιδιών.  Είναι σηµαντικό να λαµβάνονται υπόψην 

κατά τη διδασκαλία η ταυτόχρονη εκπαιδευτική και θεραπευτική διάσταση της µουσικής, να 

µελετηθούν οι οµοιότητες και διαφορές των δύο αυτών λειτουργιών και να γίνει σύνδεσή 

τους στην πράξη.  Τέλος, είναι απαραίτητη η σε βάθος εξειδίκευση και άρτια επιµόρφωση 

όλων των εκπαιδευτικών στον τοµέα της έρευνας και εφαρµογής καινοτόµων δράσεων και 

προγραµµάτων, όπως αυτού της Προτασοπαιδείας ή άλλων διαθεµατικών προγραµµάτων 

διδασκαλίας και συνεργασίας των διαφόρων γνωστικών αντικειµένων και επιστηµών.  Είναι 

απαραίτητο να ξεκινήσει στη χώρα µας ένας προγραµµατισµός µε σκοπό την καλύτερη 

δυνατή προσαρµογή της µουσικής εκπαίδευσης στις εκάστοτε ανάγκες, της εκάστοτε οµάδας 

µαθητών και στους εκάστοτε διδακτικούς στόχους  και διδακτικό πλαίσιο.  
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