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Εισαγωγή 

 

Συχνά παρατηρούνται φαινόµενα χαµηλής απόδοσης µαθητών σε πλήθος σχολικών 

δραστηριοτήτων όπως ανάγνωση, ορθογραφία, αποµνηµόνευση και ανάκληση πληροφοριών, 

όπως επίσης δυσκολία συγκέντρωσης και συµπεριφορικά προβλήµατα. Πολλά παιδιά, ενώ 

έχουν φυσιολογική νοηµοσύνη, συχνά δε και πολύ υψηλότερο από τον µέσο όρο δείκτη 

νοηµοσύνης, δεν καταφέρνουν να έχουν απόδοση στις προαναφερθείσες σχολικές 

δραστηριότητες ισότιµη του προβλεπόµενου µέσου όρου της ηλικιακής τους κατανοµής. Οι 

µαθησιακές δυσκολίες και η διάσπαση προσοχής είναι µερικοί από τους λόγους που 

εµφανίζονται τα πιο πάνω προβλήµατα. 

Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αναλύσει και να εξετάσει το ρόλο που µπορεί να 

διαδραµατίσει η µουσική στην αγωγή ατόµων µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και ΑDHD – 

∆ιάσπαση Προσοχής. 

Μερικά από τα ερωτήµατα που δηµιουργούνται είναι τα ακόλουθα: 

1. Πώς µπορεί η µουσική, µέσα από οµαδικές και µη δραστηριότητες, στα πλαίσια των 

διδακτικών µεθόδων να βελτιώσει τη µάθηση και τη συµπεριφορά (παράδειγµα: πολύ-

αισθητηριακή εκµάθηση, αποµνηµόνευση, ανάγνωση και άλλα); 

2.  Έχει νόηµα η εκµάθηση µουσικού οργάνου σε παιδί µε δυσλεξία; 

3. Τι δυσκολίες παρουσιάζονται σε αυτά τα παιδιά κατά την εκµάθηση της µουσικής; 

4. Πώς µπορεί να αποφευχθεί η εµπειρία της αποτυχίας και της απογοήτευσης του µαθητή 

στα πρώτα µαθήµατα µουσικής δεδοµένου ότι όταν ο µαθητής αποκτήσει αρνητικές και 

απογοητευτικές εµπειρίες από τα πρώτα µαθήµατα οι πιθανότητες να µισήσει το µάθηµα 

της µουσικής και να θεωρήσει την εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου ακατόρθωτη είναι 

πάρα πολύ µεγάλες; 

Η παρούσα εργασία αποτελεί µια βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικών ερευνητικών µελετών 

από τον χώρο της µουσικής παιδαγωγικής, ψυχολογίας, µουσικοθεραπείας και ειδικής 

αγωγής. 

Το 1ο κεφάλαιο αναφέρεται στην ορολογία των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών. Παρατίθεται 

εκτεταµένη ανάλυση των κυριότερων µαθησιακών δυσκολιών (δυσαναγνωσία, 
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δυσορθογραφία, δυσφασία, δυσαριθµησία και δυσπραξία) όπου αναφέρονται τα κύρια 

χαρακτηριστικά κάθε µίας από αυτές τις µαθησιακές δυσκολίες, καθώς και τα αίτια που τις 

προκαλούν. Επίσης, ιδιαίτερη µνεία γίνεται στη δυσλεξία, στα κύρια χαρακτηριστικά της και 

στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι δυσλεκτικοί σε σχέση µε την µάθηση και άλλους τοµείς 

της καθηµερινότητας τους. Στο 2ο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στη διάσπαση ελλειµµατικής 

προσοχής και υπερκινητικότητας (ΑDHD), στα χαρακτηριστικά της και στις δυσκολίες που 

µπορεί να αντιµετωπίζουν αυτά τα άτοµα κατά τη µάθηση, καθώς αρκετά από τα παιδιά µε 

(ειδικές) µαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία έχουν και ΑDHD (∆ιάσπαση –Ελλειµµατικής- 

Προσοχής). 

Επιπλέον, το 3ο κεφάλαιο, που είναι και το τελευταίο αυτής της εργασίας, ερευνώνται τα 

θετικά αποτελέσµατα που µπορεί να παρέχει η διδασκαλία, η εκµάθηση της µουσικής και η 

µουσική ενασχόληση εν γένει ως προς την ακουστικότητα, τη µνήµη, την ανάγνωση και τις 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, γίνεται 

µια γενική αναφορά στις διδακτικές µεθόδους Suzuki, Dalcroze, Kodaly ως προς την 

καταλληλότητα τους για την εκµάθηση µουσικής σε άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες, 

σε δυσλεκτικούς και σε άτοµα µε ∆ιάσπαση (Ελλειµµατικής) Προσοχής, καθώς και την 

αποτελεσµατικότητα των ως άνω διδακτικών µεθόδων. 

Εν κατακλείδι, το τελευταίο µέρος του κειµένου αναπτύσσει σε συµπυκνωµένη και 

συµπερασµατική µορφή τις σκέψεις και απόψεις που διαµόρφωσε η γράφουσα το κείµενο, 

κατόπιν ενδελεχούς έρευνας ως προς την καθολική ορθότητα ή / και αποτελεσµατικότητα των 

υπαρχουσών διδακτικών µεθόδων, όπως επίσης και ένα αριθµό προτάσεων που µπορούν 

ενδεχοµένως να συνεισφέρουν στη µεγιστοποίηση της σχέσεως µεταξύ εισαγόµενης 

προσπάθειας και εξερχοµένου αποτελέσµατος στην εκµάθηση µουσικής σε άτοµα µε 

µαθησιακές δυσκολίες. 
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Κεφάλαιο 1: Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες 

 

1.1 Ο όρος «Ειδικές Μαθησιακές δυσκολίες»1 

Οι µαθησιακές δυσκολίες, λόγω του συνεχώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος των τελευταίων 

χρόνων, βρίσκονται στο επίκεντρο πλήθους ερευνών και µελετών (Oglethorpe, 1996 και 2002, 

Overy, 2000, Reid, 2003). Το αίτιο αυτού του ενδιαφέροντος δυστυχώς δεν είναι φιλοσοφικής 

φύσεως αλλά αντίθετα πηγάζει εξ ανάγκης. Οι µαθησιακές δυσκολίες αποτελούν τις 

συχνότερες αιτίες µειωµένης απόδοσης σε σχολικές δραστηριότητες, γεγονός που έχει 

αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη των ατόµων που υποφέρουν από αυτές. Και δεδοµένου ότι 

στατιστικά το 5% περίπου του συνολικού πληθυσµού της γης εµφανίζει µαθησιακές 

δυσκολίες. (Αναγνωστάκη, 2003:2)2  Επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο που ενισχύει αυτό το 

επιχείρηµα είναι ότι, σύµφωνα µε έρευνες που έχουν διεξαχθεί στις Η.Π.Α, 1,9 εκατοµµύρια 

παιδιών σχολικής ηλικίας εµφανίζουν µαθησιακές δυσκολίες και λαµβάνουν ειδική 

εκπαίδευση (Brown, 2009: 1). 

Ο όρος «Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες» αναφέρεται σε µία ξεχωριστή κατηγορία δυσκολιών 

που αφορούν τη µάθηση, και πιο συγκεκριµένα την επεξεργασία του γραπτού λόγου. 

Εκφράζονται µε έντονη και επίµονη δυσκολία του µαθητή να αναπτύξει τις ικανότητες 

ανάγνωσης, ορθογραφηµένης γραφής και/ή τη µαθηµατική ικανότητα, σε βαθµό ανάλογο µε 

                                                 
1 Ένας από τους πιο αποδεκτούς ορισµούς είναι αυτός που διατυπώνεται από το US National Joint Council on 

Learning Disabilities. «(Eιδικές) Μαθησιακές ∆υσκολίες είναι ένας γενικός όρος, ο οποίος αναφέρεται σε µια 

ετερογενή οµάδα διαταραχών, που εκδηλώνονται µέσω σηµαντικών δυσκολιών στην απόκτηση και χρήση του 

προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της λογικής σκέψης ή των µαθηµατικών 

ικανοτήτων. Προβλήµατα στις αυτό-ρυθµιζόµενες συµπεριφορές, στην αντίληψη των κοινωνικών φαινοµένων 

και στην κοινωνική αλληλεπίδραση µπορεί να συνυπάρχουν µε τις Μαθησιακές ∆υσκολίες, αλλά δεν συνιστούν 

από µόνα τους Μαθησιακή ∆υσκολία. Αν και οι Μαθησιακές ∆υσκολίες µπορεί να εµφανίζονται ταυτόχρονα µε 

άλλες συνθήκες ανεπάρκειας (π.χ. αισθητηριακές βλάβες, νοητική υστέρηση, σοβαρή συναισθηµατική 

διαταραχή) ή µε εξωτερικές επιδράσεις (όπως πολιτιστικές διαφορές, ανεπαρκής ή ακατάλληλη διδασκαλία), 

δεν είναι το αποτέλεσµα αυτών των καταστάσεων ή επιδράσεων». Βλ. Αγαλιώτης Ι., 2000 και 

http://www.ldonline.org/ldbasics/whatisld/, τελευταία πρόσβαση στις 28/05/2011 
2
Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες (Ε.Μ.∆), ∆ιαθέσιµο στο http://www.doyk.gr-vivliothiki-pdf-ygeia-psihiki_ygeia-

diataraxes_mathisis-mathsiakes_ dyskolies, pdf ,  τελευταία πρόσβαση : 28/09/2010 
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τη χρονολογική ηλικία, τη νοηµοσύνη και την εκπαίδευση που έχει λάβει (Αναγνωστάκη, 

2003: 1). 

Οφείλονται κυρίως σε δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος και µπορούν να 

εµφανιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής. Είναι νευρολογικής φύσεως και έρευνες που 

έχουν γίνει µπορούν να τις αποδώσουν στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε επιπλοκές κατά 

τη διάρκεια της γέννας, σε καταχρήσεις της µητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης, σε 

τραυµατική εµπειρία κατά την πρώιµη βρεφική ή παιδική ηλικία ή τέλος σε γενετική 

προδιάθεση. Συνήθως, αυτές οι δυσκολίες γίνονται αντιληπτές κατά τη σχολική ηλικία 

(δηλαδή, από την ηλικία των 7, που αρχίζει το παιδί να διαβάζει και να γράφει). ∆εν 

εµφανίζονται ξαφνικά κάποια στιγµή και δεν εξαφανίζονται µετά από χρόνια, δηλαδή, δεν 

µπορεί το άτοµο να «θεραπευτεί» από αυτές τις µαθησιακές δυσκολίες, αλλά µε την 

εφαρµογή καταλληλότερων µεθόδων διδασκαλίας προσαρµοσµένων στην εκάστοτε 

περίπτωση µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική µείωση των επιπτώσεων (Brown, 2009: 3-5). 

 

1.2 Μορφές Μαθησιακών δυσκολιών 

Οι µαθησιακές δυσκολίες στη Γλώσσα και στα Μαθηµατικά, σε παιδιά που δεν έχουν 

πρόβληµα νοητικής υστέρησης, οφείλονται σε ατελείς αντιληπτικές ικανότητες ή 

δυσλειτουργίες του εγκεφάλου, οι οποίες επηρεάζουν την κωδικοποίηση και 

αποκωδικοποίηση των ερεθισµάτων και παρουσιάζονται ως διαταραχές της σκέψης, του 

προφορικού λόγου, της ανάγνωσης, της γραφής, της ορθογραφίας, της κατανόησης και της 

µαθηµατικής σκέψης. Αυτές οι δυσκολίες δεν είναι απαραίτητο να εµφανίζονται όλες µαζί σε 

ένα άτοµο. (Μαρκάκης, 2006)3. Για  παράδειγµα, ένα άτοµο θα µπορούσε να έχει διαταραχές 

µόνο στην ανάγνωση ή στην ορθογραφία ή να έχει και τις δύο αυτές διαταραχές, αλλά να έχει 

κλίση στα µαθηµατικά και στις τέχνες. Στην ελληνική βιβλιογραφία οι µαθησιακές δυσκολίες 

απαντώνται µε τους όρους: ∆υσαναγνωσία, ∆υσορθογραφία / ∆υσγραφία, ∆υσφασία, 

∆υσαριθµησία, ∆υσπραξία, ∆υσλεξία. (Μαρκάκης, 2006). 

 

 

                                                 
3
∆ιαθέσιµο στο http://www.dismathis.gr/arthra/ap-markakis.pdf , καθώς επίσης και στο http://www.eduportal.gr/ 

modules.php?name=News&file=article&sid=110 τελευταία πρόσβαση: 12/07/2010 
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1.2.1 ∆υσαναγνωσία 

Στόχος της ανάγνωσης είναι η κατανόηση του νοήµατος ενός κειµένου. Για να επιτευχθεί 

αυτός ο στόχος, το άτοµο πρέπει να αποκτήσει σε υψηλό βαθµό τις γνώσεις και την ικανότητα 

που αφορούν στον προσδιορισµό των γραπτών λέξεων, δηλαδή, πρέπει να γνωρίζει πώς 

προφέρονται και πώς γράφονται τα γράµµατα µιας λέξης. Όταν αναπτυχθεί αυτή η ικανότητα 

επαρκώς, το άτοµο θα επιτύχει αναγνωστικό επίπεδο εφάµιλλο της προφορικής γλωσσικής 

κατανόησής του/της. 

Η δυσαναγνωσία είναι µία κατηγορία ειδικών µαθησιακών δυσκολιών η οποία αφορά στην 

κατάσταση κατά την οποία το άτοµο δεν αποδίδει το αναµενόµενο µέσο όρο αναγνωστικής 

ικανότητας που αντιστοιχεί στην ηλικία του. Ο James Hinshelwood δηµοσίευσε στο περιοδικό 

Lancet µια µελέτη για τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στις δυσκολίες ανάγνωσης και στην 

οπτική µνήµη, στην περίπτωση ενός ατόµου µε οργανική βλάβη στον εγκέφαλο 

(Hinshelwood, 1895: 1564). Σε αυτή την µελέτη ερµηνεύει µε λεπτοµέρειες τη διαδικασία 

µάθησης της ανάγνωσης και υποστηρίζει ότι η υψηλή επίδοση που έχουν ορισµένα άτοµα στη 

µνήµη των αριθµών, όχι όµως και λέξεων, πιθανόν να οφείλεται σε εγκεφαλική βλάβη 

(Τζουριάδου, Μπάρµπας, 2003: 16)4. 

Το 1900, ο Hinshelwood δηµοσίευσε την τρίτη του µελέτη πάνω στο θέµα της 

δυσαναγνωσίας, όπου παραθέτει λεπτοµερή περιγραφή δύο εµπειρικών παρατηρήσεων του. 

Σύµφωνα µε αυτό το άρθρο, το οποίο επίσης δηµοσιεύτηκε στο περιοδικό Lancet, θεωρεί ότι 

οι δυσκολίες στη ανάγνωση πηγάζουν από επίκτητη δυσλειτουργία ή βλάβη στο αριστερό 

ηµισφαίριο του εγκεφάλου, ως αποτέλεσµα τραύµατος κατά τον τοκετό ή ελαττωµατικής 

ανάπτυξης οφειλόµενη σε κακή διατροφή ή φτωχές συνθήκες διαβίωσης. Ωστόσο, στα 

συµπεράσµατα του διατύπωσε µε αισιοδοξία ότι προβλήµατα που αφορούν σε δυσκολίες στην 

ανάγνωση µπορούν να θεραπευτούν µε συστηµατική και επίµονη αγωγή (Hinshelwood, 1900: 

1506-1508). 

Το 1917, ο ίδιος δηµοσίευσε τη µονογραφία Congenital Word – blindness η οποία θεωρείται 

από πολλούς νεώτερους ερευνητές ορόσηµο της ερευνητικής προσπάθειας πάνω στην 

δυσαναγνωσία. Σε αυτό το σύγγραµµα περιγράφει συστηµατικά τα συµπτώµατα των 

δυσκολιών στην ανάγνωση καθώς και το συσχετισµό τους µε τις εγκεφαλικές βλάβες. 

                                                 
4
∆ιαθέσιµο στο http://4dim-ampel.thess.sch.gr/amea/mathisiakes-tzouriadou-barbas.pdf, τελευταία πρόσβαση: 

12/07/2010 
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(Hinshelwood, 1917: v). Συµπερασµατικά, ο Hinshelwood εντοπίζει το πρόβληµα και το 

επισηµαίνει µε την εξής διατύπωση, που παρατίθεται µεταφρασµένη: 

«Ένα άτοµο θεωρείται πως αντιµετωπίζει δυσκολίες ανάγνωσης όταν 

έχει φυσιολογική όραση, δεν µπορεί όµως να διακρίνει και κατανοήσει 

το γραπτό ή τυπωµένο λόγο. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται σε κάποια 

εξελικτική βλάβη ή ‘αγενεσία’, που εµφανίζεται στα πρώτα στάδια της 

εµβρυακής ανάπτυξης στη γωνιώδη έλικα του εγκεφάλου». 

(Hinshelwood, 1917: 93). 

Οι δυσκολίες ανάγνωσης δεν οφείλονται σε οπτικές ανεπάρκειες. Τα άτοµα µε τις δυσκολίες 

αυτές δεν βλέπουν τα γράµµατα και τις λέξεις ανάποδα, όπως προτάθηκε παλιότερα καθώς 

επίσης δεν παρουσιάζουν σύγχυση σε σχέση µε το χώρο ή άλλες οπτικές αποκλίσεις. Μερικές 

πρόσφατες µελέτες υποστηρίζουν ότι ενδεχοµένως παρουσιάζουν ήπιες οπτικές και 

ακουστικές αισθητηριακές δυσλειτουργίες ωστόσο τα ευρήµατα δεν είναι σαφή. Επιπλέον, 

δεν υπάρχουν µαρτυρίες που να υποστηρίζουν σχέση µεταξύ αυτών των δυσκολιών και της 

εκµάθησης της ανάγνωσης (Vellutino κλπ, 2004)5. 

Πρόσφατες µελέτες εστιασµένες σε νευρολογικούς και γενετικούς παράγοντες αποδεικνύουν 

ότι µικρό ποσοστό ατόµων µε διαταραχή ανάγνωσης µπορεί να παρουσιάζει βασικές 

γνωστικές ανεπάρκειες βιολογικής προέλευσης, κυρίως φωνολογικές, οι οποίες αποτελούν τον 

πυρήνα των δυσκολιών εκµάθησης της ανάγνωσης (Grigorenko, 2001: 95-98). Στα 

περισσότερα παιδιά, οι δυσκολίες ανάγνωσης οφείλονται σε ανεπάρκειες στην φωνολογική 

κωδικοποίηση, η οποία στηρίζεται στην ικανότητα φωνολογικής επεξεργασίας, που 

καθορίζεται γενετικά (Castles κλπ, 1999: 77, 80-81). Τα βασικότερα χαρακτηριστικά που 

παρουσιάζει ένα άτοµο µε δυσαναγνωσία είναι τα εξής: 

1. Σε νεαρή ηλικία, το παιδί αντιµετωπίζει δυσκολία στον ηχητικό χειρισµό των λέξεων 

(δηλαδή στον τρόπο που ακούγεται κάποια λέξη) κατά την ανάγνωση. Αυτό αποτελεί 

άλλωστε κύριο χαρακτηριστικό της δυσαναγνωσίας. Εικάζεται ότι το παιδί 

δυσκολεύεται να ξεχωρίζει το οµοιοκατάληκτο ή το οµόηχο κάποιων λέξεων, δηλαδή 

κάποιες από τις λέξεις που έχουν ίδια κατάληξη αλλά διαφορετική σηµασία ή που 

ακούγονται το ίδιο αλλά γράφονται διαφορετικά. Ακόµα, δυσκολεύεται στα 

                                                 
5
∆ιαθέσιµο στο http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.0021-9630.2003.00305.x/pdf, τελευταία πρόσβαση: 

14/11/2010 
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λογοπαίγνια, όπως γλωσσοδέτες, συµπλήρωση κενών και οµοιοκαταληξίες (Hall, 

2009)6. 

2. Αργή και κακή ανάγνωση, µε δισταγµό, χωρίς ροή και ρυθµό. Το άτοµο, κατά τη 

διάρκεια της απαγγελίας στην τάξη, συλλαβίζει και δεν δίνει προσοχή στα σηµεία 

στίξης ή στον τονισµό των λέξεων. Επίσης, δυσκολεύεται να διαβάσει πολυσύλλαβες ή 

ασυνήθιστες λέξεις (Αναγνωστάκη, 2003: 1). 

3. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, γίνεται παράλειψη γραµµάτων (π.χ., βούρτα αντί 

βούρτσα), πρόσθεση, αναστροφή και αντικατάσταση γραµµάτων, συλλαβών ή λέξεων, 

π.χ., καρέλκα αντί καρέκλα καθώς επίσης υπερκέραση µιας λέξης, φράσης ή πρότασης 

και αναπήδηση σειρών σε ένα κείµενο. Επιπλέον, το άτοµο µε αυτή τη δυσκολία, 

συγχέει λέξεις µε παρόµοια γράµµατα π.χ., δέµα αντί θέµα (Τζουριάδου, 2003: 48-49). 

4. Ελλιπής κατανόηση του κειµένου. Μερικοί άνθρωποι µε δυσκολίες στην ανάγνωση 

είναι σε θέση να χρησιµοποιήσουν φωνητικές στρατηγικές για να αποκωδικοποιήσουν 

τις λέξεις αλλά έχουν προβλήµατα µε την κατανόηση της ανάγνωσης, δηλαδή 

δυσκολεύονται να καταλάβουν τι έχουν διαβάσει. Το άτοµο µε δυσαναγνωσία αργεί και 

δυσκολεύεται πολύ να κατανοήσει ένα κείµενο. Όταν αρχίζει να καταλαβαίνει το νόηµα 

του κειµένου που διαβάζει, η κατανόηση είναι ελλιπής ή το νόηµα που εξάγει το άτοµο 

από το κείµενο είναι διαφορετικό απ’ ότι το πραγµατικό νόηµα του κειµένου 

(Παντελιάδου κλπ, 2004: 13-14)7. 

Οι αναγνωστικές δεξιότητες αποκτώνται και βελτιώνονται καλύτερα και 

συντοµότερα, όταν υπάρχει καλό λεξιλόγιο και γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού από 

τα προσχολικά χρόνια. (Bradley & Bryant, 1985: 5, 60-62). Για να είναι στο παιδί 

οικείες οι λέξεις που θα µάθει να διαβάζει, πρέπει να τις έχει ακούσει από πριν από το 

οικογενειακό του περιβάλλον. Όπως αναφέρει και ο Κολιάδης (1997: 200), βασική 

προϋπόθεση για να αποκτήσει ένα παιδί γνώσεις, όχι µόνο στην ανάγνωση αλλά και 

σε άλλους µαθησιακούς τοµείς, είναι η ύπαρξη κινήτρων. Γι αυτό το λόγο είναι 

σηµαντικό οι γονείς να διαβάζουν στο παιδί βιβλία που να περιέχουν πλούσιο 

                                                 
6
∆ιαθέσιµο στο http://www.greatschools.org/special-education/ LD-ADHD/early-signs-of- reading-difficulty. 

gs?content=739, τελευταία πρόσβαση: 14/11/2010 
7
Παντελιάδου Σ., Πατσιοδήµου Α., Μπότσας Γ, (2004), “Οι Μαθησιακές ∆υσκολίες στην δευτεροβάθµια 

εκπαίδευση”, Ενηµερωτικό έγγραφο στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ, διαθέσιµο στο http://www.e-

yliko.gr/htmls/amea/prakseis_epeaek/MD_epeaek.pdf, τελευταία πρόσβαση : 27/05/2011 
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λεξιλόγιο, προπάντων όταν το παιδί έχει δυσκολίες στην ανάγνωση (Goswami, 1990: 

301-311).  

Η επανάληψη και η ενθάρρυνση από το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον του 

παιδιού βοηθούν στην καλύτερη αποθήκευση του λεξιλογίου στη µνήµη, στην 

ευκολότερη ανάκληση πληροφοριών, όπως και στη γενικότερη πρόσκτηση της 

γνώσης. (Gilchrist & Thomson, 1997). Όταν το παιδί παρουσιάζει πρόοδο µέρα µε τη 

µέρα στην ανάγνωση, ενδείκνυται οι γονείς και ο δάσκαλος του παιδιού να το 

επικροτούν, ώστε να παρέχουν κίνητρα να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Στο 

βιβλίο τους οι Pollock και Waller αναφέρουν µεθόδους ώστε οι διδάσκοντες να 

ενθαρρύνουν το παιδί να προσπαθεί να διαβάζει και να προοδεύει, αποκτώντας 

σταδιακά µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση (1997: 24-28). 

 

1.2.2 ∆υσορθογραφία / ∆υσγραφία 

Η εκµάθηση της γραφής είναι µια σχετικά µακροχρόνια διαδικασία και αποτελεί πρόκληση 

για όλα τα παιδιά ανεξαιρέτως. Για να γράψει ένα παιδί ορθογραφηµένα, πρέπει αφού έχει 

περάσει τη φάση της λειτουργικής ανάγνωσης να καταφέρει να δοµήσει δεξιότητες που έχουν 

σχέση µε τη φωνολογία, την µορφολογία των λέξεων καθώς και την κατανόηση των 

συµφραζόµενων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για οµόηχες λέξεις (Barrouillet κλπ, 2007: 15). Θα 

πρέπει να έχει φωνητική και συλλαβική επίγνωση, να χειρίζεται τις καταλήξεις των λέξεων 

και τα µορφήµατα. Επίσης, θα πρέπει να µνηµονεύει και να δύναται να ανακαλέσει την 

οπτική αναπαράσταση της λέξης. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί συχνά παιδιά µε νοητική στέρηση 

που όµως έχουν καλή οπτική µνήµη, γράφουν πιο ορθογραφηµένα από µαθητές µε δυσλεξία 

που συνήθως συνυπάρχει µε τη δυσορθογραφία (Barrouillet κλπ, 2007: 16)8. 

Μέχρι την ηλικία των 7- 8 ετών, είναι φυσιολογικό ένα παιδί να κάνει λάθη σε κάποιες 

δύσκολες λέξεις. Πέρα από αυτό το ηλικιακό εύρος, θα αρχίσει να γνωρίζει τους βασικούς 

κανόνες ορθογραφίας και να γράφει σωστά. Με τον όρο δυσορθογραφία εννοούµε τη 

διαταραχή της µάθησης που χαρακτηρίζεται από µια σηµαντική δυσκολία της αφοµοίωσης 

των γραµµατικών κανόνων ενώ µε τον όρο δυσγραφία νοείται η ελλιπής αποδοτικότητα ως 

προς το γραφικό επίπεδο που απαιτείται (Bogdanowicz, 1989: 152). Είναι µαθησιακές 

δυσκολίες που εκδηλώνονται µε ασυνήθιστα επίµονη δυσκολία ως προς την απόκτηση της 

                                                 
8
∆ιαθέσιµο στο http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK10787/#dyslexia.groupofexperts, τελευταία πρόσβαση: 

20/11/2010 
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ικανότητας για ορθογραφηµένη γραφή (χωρίς ορθογραφικά και γραµµατικά λάθη) ενώ 

αντιθέτως, η ικανότητα για ανάγνωση καλλιεργείται απρόσκοπτα, αποτελεσµατικά και φτάνει 

στο αναµενόµενο επίπεδο βάσει της ηλικίας και της νοητικής ικανότητας του κάθε µαθητή. 

(Ξηρού, 2008)9. Τα συµπτώµατα της δυσορθογραφίας είναι τα εξής: 

1. Το άτοµο µε αυτή τη δυσκολία εµφανίζει βραδύτητα και δισταγµό (έλλειψη σιγουριάς) 

κατά τη γραφή, καθώς και λεξιλογική ένδεια (σύµφωνα µε το Ελληνικό Λεξικό των 

Τεγόπουλου και Φυτράκη είναι η έλλειψη, η στέρηση και η φτώχεια, 1997), δηλαδή το 

λεξιλόγιο του µαθητή µε δυσορθογραφία είναι φτωχό. Επίσης, το άτοµο µε 

δυσορθογραφία έχει δυσκολίες στην γραφική απεικόνιση των φωνηµάτων µε το 

δυσλεκτικό άτοµο. Συνήθως, το γράψιµο των ατόµων µε αυτή τη δυσκολία είναι 

δυσανάγνωστο. 

2. Λανθασµένη γραµµατική κλίση (πολλά γραµµατικά λάθη) και αρκετά ορθογραφικά 

λάθη. Επίσης, το άτοµο µε αυτή τη δυσκολία σχηµατίζει σύντοµες προτάσεις, µε φτωχό 

λεξιλόγιο και µε επαναλαµβανόµενα λάθη γραµµατικής και σύνταξης. 

3. Το άτοµο µε δυσορθογραφία κάνει συχνά λάθη στην αντιγραφή καθώς επίσης και 

συχνές και αυθαίρετες περικοπές των λέξεων. 

4. Ελλιπής και λανθασµένη αποµνηµόνευση στις συλλαβές, τις παραλείψεις και τις 

συγχωνευµένες λέξεις. 

5. Γίνονται παραλείψεις ή προσθήκες γραµµάτων στις λέξεις, π.χ., πόλλεις αντί πόλεις, 

καθώς επίσης και αντιστροφές γραµµάτων (π.χ., έρδα αντί έδρα) ,καθρεπτική γραφή 

(π.χ., αµ αντί µα) και αντιµεταθέσεις ή αντικαταστάσεις γραµµάτων σε µια λέξη, (π.χ., 

πότι αντί τόπι). Ακόµα, το άτοµο µε αυτή τη δυσκολία κάνει ένωση ή διαχωρισµό 

λέξεων (π.χ., ξανά πέρασε αντί ξαναπέρασε). 

6. Το άτοµο µε αυτή τη δυσκολία δεν βάζει τόνους ή παρατονίζει τις λέξεις στο γραπτό 

λόγο (π.χ., πόδια αντί ποδιά) και δεν χρησιµοποιεί σηµεία στίξης (Βογινδρούκας και 

Γρηγοριάδου, 2003)10. 

                                                 
9
∆ιαθέσιµο στο http://iatreion.gr/newsdesk_info.php?newsPath=69&newsdesk_id=434, τελευταία πρόσβαση: 

20/05/2011 
10
∆ιαθέσιµο στο http://www.specialeducation. gr/modules. php?op=modload& name=Search&file=index, 

τελευταία πρόσβαση: 20/10/2010 
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Η δυσορθογραφία µπορεί να κατηγοριοποιηθεί σύµφωνα µε α) τη συνήθη εκδήλωση της και 

β) τα πρωταρχικά αίτια της. Με βάση την εκδήλωση, χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες, τη 

θεµατική και την καταληκτική δυσορθογραφία. Η θεµατική δυσορθογραφία είναι ο 

λανθασµένος τρόπος γραφής µιας λέξης, παράδειγµα : η λέξη άνοιξη να γράφεται «άνιξη» (µε 

λάθος φωνήεντα). Στην καταληκτική δυσορθογραφία γίνονται λάθη στις καταλήξεις των 

λέξεων. Τα λάθη µπορεί να οφείλονται σε διαταραχές της οπτικής και ακουστικής αντίληψης, 

της ανάπτυξης του προφορικού λόγου και στη δυσκολία στην οργάνωση του χώρου και του 

χρόνου (Borel και Maisony, 1977: 7). Ως προς την δεύτερη διάκριση, δηλαδή τα αίτια ο 

Westwood συνοψίζει τρείς βασικές θεωρίες: α) σφάλµα στην ‘φωνολογική κωδικοποίηση’ β) 

ελλειπή ανάπτυξη των ‘µικρών κινητικών δεξιοτήτων’ (fine motor skills) και γ) ‘χωρική 

δυσγραφία’ (spatial dysgraphia), η οποία αφορά στην παρατεταγµένη τοποθέτηση λέξεων επί 

του κειµένου (Westwood, 2004: 106-107). 

Αυτή η διαταραχή απαντάται συχνά στη δυσλεξία αλλά όχι µε συστηµατικότητα. Μπορεί να 

είναι αναπτυξιακή (σύµφυτη), δηλαδή να εµφανίζεται σταδιακά µε την πάροδο του χρόνου 

στη σχολική ηλικία (οπότε πρέπει να δοθεί προσοχή το συντοµότερο) ή επίκτητη (µετά από 

τραύµα του νευρικού συστήµατος). Σε αυτή την περίπτωση, το πρόβληµα εµφανίζεται 

ξαφνικά µετά το τραύµα και µπορεί να ποικίλει ως προς τον βαθµό του (Baum, 1997: 443-

449). Πολλοί ερευνητές ωστόσο τονίζουν ότι, µε σωστή και έγκαιρη παρέµβαση, το 

πρόβληµα µπορεί να µειωθεί ή τουλάχιστον οι αρνητικές του επιπτώσεις να καταλήξουν να 

είναι αµελητέες. 

 

1.2.2.1 Ιδέες για την αντιµετώπιση της θεµατικής και καταληκτικής δυσορθογραφίας 

Λόγω του ότι ανεξάρτητα των αιτιών της δυσορθογραφίας/δυσγραφίας, οι εκφάνσεις της είναι 

δεδοµένα θεµατικές ή καταληκτικές, η Μαυροµµάτη προτείνει την κάτωθι µεθοδολογία 

αντιµετώπισης. Για τη θεµατική δυσορθογραφία, ο δάσκαλος µπορεί, µέσα από τι 

εικονογραφηµένες λέξεις, να µάθει στον µαθητή που έχει δυσκολία στην ορθογραφία να 

γράφει σωστά τις λέξεις. Αυτό δεν σηµαίνει απαραίτητα πως επιβάλλεται ο µαθητής να 

αγοράσει συγκεκριµένα βιβλία. Όταν έχει φαντασία, µπορεί να ζωγραφίσει µε έντονα 

χρώµατα το σχήµα που αντιστοιχεί στην κάθε λέξη, όπως στις πιο κάτω εικόνες: 
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Εικόνα 1: Εικονογραφική µέθοδος της ∆.  Μαυροµµάτη
11 

 

Όσο αφορά την καταληκτική δυσορθογραφία, ο δάσκαλος µπορεί να κάνει µια λίστα µε 

ρήµατα και να γράψει την κατάληξη τους µε διαφορετικό χρώµα. Μετά ζητάµε από το παιδί 

να συµπληρώσει την κατάληξη π.χ. κατεβ___ , ανεβ___ κ.λ.π . Στη συνέχεια δίνονται στο 

παιδί ρήµατα µε αυτή την κατάληξη για να φτιάξει προτάσεις. Τα ίδια βήµατα γίνονται για 

όλους τους ορθογραφικούς γραµµατικούς κανόνες (Μαυροµµάτη, βλ υποσ. 11). 

Στα πλαίσια αυτής της πρακτικής, µπορούµε να προτείνουµε την εναλλακτική προσέγγιση της 

δηµιουργίας λίστας σε µορφή ποιήµατος, παραµυθιού ή τραγουδιού στην τάξη (ιδίως κατά τη 

διάρκεια του µαθήµατος γλωσσικής διδασκαλίας). Επειδή το άτοµο που έχει αυτή τη 

µαθησιακή δυσκολία ενδέχεται να έχει πρόβληµα να βρει τις σωστές λέξεις για να εκφραστεί, 

αυτή η προσέγγιση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ώστε να συνεισφέρει τόσο στην 

αποµνηµόνευση – επέκταση του λεξιλογίου, όσο και στην ταχύτερη ανάκληση των ορθών 

λεξιλογικών τύπων, µια δεξιότητα η οποία δυστυχώς τείνει να εκλείψει στις µέρες µας ακόµη 

και σε άτοµα που δεν παρουσιάζουν αυτή τη δυσκολία. 

 

1.2.3 ∆υσφασία (Αφασία) 

Ο όρος δυσφασία αναφέρεται σε µια επίκτητη γλωσσική διαταραχή στην οποία υπάρχει 

εξασθένιση της γλωσσικής µορφής. Αυτό µπορεί να περιλαµβάνει, δίχως να περιορίζεται σε 

αυτή την έκφανση, δυσκολία στην παραγωγή ή κατανόηση της προφορικής ή γραπτής 

γλώσσας (Martin, 2006: 279). Η συγκεκριµένη γλωσσική διαταραχή εκδηλώνεται και 

ανιχνεύεται από τις πρώιµες φάσεις της νηπιακής ανάπτυξης. Αν και το αναµενόµενο είναι ότι 

το παιδί θα πει τις πρώτες 1 - 2 συνειδητές λέξεις του γύρω στην ηλικία των 12 µηνών ή ότι 

περιµένουµε να αναπτυχθεί ένα λεξιλόγιο 10 - 20 λέξεων µέχρι την ηλικία των 2 ετών, καθώς 

και την εµφάνιση µικρών προτάσεων έκτασης 2 - 3 λέξεων ή τέλος να εµφανιστούν σωστές 

προτάσεις περισσότερων λέξεων περί την ηλικία των 3 χρόνων, τίποτα απ' όλα αυτά δεν 

                                                 
11
∆ιαθέσιµο στο http://www.doramavrommati.gr, τελευταία πρόσβαση: 20/10/2010 
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συµβαίνει, µε αποτέλεσµα να υπάρχει καθυστέρηση στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου 

(Clahsen και Richman, 1991: 103-108). 

Ως κυριότερο αίτιο έχει αναγνωριστεί η εµφάνιση αιµατωµάτων και η κατ’ επέκταση φθορά 

του εγκεφαλικού φλοιού, στα σηµεία που είναι υπεύθυνα είτε για τις κινητικές είτε για τις 

αντιληπτικές λειτουργίες του εγκεφάλου, ιδίως ως προς τη γλωσσική και επικοινωνιακή 

ανάπτυξη. Η βλάβη µπορεί να προέλθει αναλυτικότερα από διακοπή της φυσιολογικής 

αιµάτωσης του εγκεφάλου, µόλυνση και διόγκωση, κάκωση της κεφαλής ή όγκο στον 

εγκέφαλο. Οι λιγότερο σοβαρές µορφές χαρακτηρίζονται ως δυσφασία, αλλά αυτός ο όρος 

χρησιµοποιείται λιγότερο συχνά από την αφασία, δεδοµένου ότι συγχέεται εύκολα µε τη 

δυσφαγία, µια αναταραχή κατάποσης, ή σπανιότερα µε ασθένειες όπως η εγκεφαλίτιδα. 

Σηµειωτέον ότι η δυσφασία αποτελεί νευρολογικά ελαφριά µορφή παράνοιας (Wilkinson και 

Lennox, 2005: 226-227). 

Ανάλογα µε την περιοχή και την έκταση της ζηµιάς του εγκεφάλου, κάποιος που πάσχει από 

αφασία µπορεί να είναι σε θέση να µιλήσει αλλά όχι να γράψει, ή αντίστροφα, να επιδείξει 

οποιαδήποτε από µια ευρεία ποικιλία άλλων ανεπαρκειών στη γλωσσική κατανόηση ή 

παραγωγή, όπως να είναι σε θέση να τραγουδήσει αλλά να µην µπορεί να µιλήσει. Έχουν 

παρατηρηθεί και περιπτώσεις όπου το πάσχον άτοµο εµφανίζει προηγµένες ή ασυνήθιστες 

(πολύ υπεράνω του αναµενόµενου µέσου όρου) µαθηµατικές ή γλωσσικές δεξιότητες σε ένα 

µόνο τοµέα της διαδικασίας εκµάθησης µε κάτω του µετρίου απόδοση στους υπόλοιπους, 

όπως ακριβώς συµβαίνει και µε δυσλεκτικά άτοµα (Riccio, κλπ., 2010: Κεφ. 4). 

Επίσης, η αφασία µπορεί να εµφανιστεί σε συνάρτηση µε άλλες λεκτικές διαταραχές όπως η 

δυσαρθρία, που σχετίζεται µε την καθαρή άρθρωση των λέξεων ή η απραξία της οµιλίας, 

κατά την οποία το άτοµο δυσκολεύεται να µιλήσει. Το κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 

διαταραχών είναι ότι προκύπτουν επίσης από εγκεφαλική ζηµιά. Βασικό και χαρακτηριστικό 

γνώρισµα των ατόµων µε αφασία είναι ότι καθυστερούν να “καθαρίσουν” την οµιλία τους, 

αργώντας να προφέρουν σωστά όλους τους φθόγγους. Επειδή η δυσφασία πολλές φορές 

παρερµηνεύεται µε ατέλειες της προφορικής άρθρωσης (δυσκολία άρθρωσης των υγρών 

συµφώνων «λ» και «ρ», δυσκολία σωστής διατύπωσης του συριστικού «σ» και του οδοντικού 

«θ», τραυλισµός) οι γονείς απαιτούν εσφαλµένα συνήθως τον περιορισµό σε λογοθεραπεία.. 
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Τέλος, αργούν να κατανοήσουν και να τοποθετήσουν σε σωστό πλαίσιο χρονικές έννοιες 

(“χτες” και “αύριο”, “ πριν” και “µετά”)  (Μήτσιου, 2009)12. 

Σε γενικές γραµµές στην περίπτωση αυτών των ατόµων πρέπει να ακολουθείται ένας τρόπος 

ζωής που δε φέρει εµπόδιο στη φυσιολογική λειτουργία του εγκεφάλου, όπως το κάπνισµα ή 

η υψηλή αρτηριακή πίεση. Στην πράξη, πρέπει να αποφεύγεται οτιδήποτε µπορεί να εντείνει 

τους κινδύνους µία εγκεφαλικής προσβολής (εγκεφαλικό). Η λογοθεραπεία αποτελεί το 

σηµαντικότερο παράγοντα για τη  βελτίωση της επικοινωνίας. Τεχνικές όπως η αργή οµιλία 

και η επανάληψη των λέξεων, η χρήση σχηµάτων ή νοηµάτων και η χαµηλή στάθµη του 

περιβάλλοντα θορύβου είναι µέτρα που µπορούν να βοηθήσουν το άτοµο µε τη διαταραχή 

να επικοινωνεί καλύτερα (Κωστόπουλος, 2005)13. 

Λόγω της καλής αντίληψης που διαθέτουν τα άτοµα που έχουν επηρεαστεί από τη 

διαταραχή, µπορούµε να προτείνουµε εδώ ότι ενδεχοµένως χρειάζονται αρκετή 

συναισθηµατική υποστήριξη για να αποδεχτούν και να υπερκεράσουν τα προβλήµατα που 

συνειδητοποιούν πως επιφέρει η διαταραχή. Το ίδιο µπορεί να απαιτείται και για το 

οικογενειακό τους περιβάλλον, όπου εκτός από την υποστήριξη των θεραπευτών, η οποία 

πρέπει να θεωρείται δεδοµένη, οφείλουν να λαµβάνουν ηθική συµπαράσταση και από 

συγγενικά πρόσωπα. 

 

1.2.4 ∆υσαριθµησία (Dyscalculia) 

Η δυσαριθµησία ως διακριτή έννοια εµφανίστηκε σε ένα άρθρο του Αµερικανού R.Cohn, ο 

οποίος υπήρξε εισηγητής του όρου, στο περιοδικό Archives of Neurology. Στο εν λόγω άρθρο 

η δυσαριθµησία περιγραφόταν ως δυσλειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήµατος, που 

ήταν υπεύθυνη για την ανεξήγητη δυσκολία, που παρουσίαζαν ορισµένα άτοµα στην 

απόκτηση µαθηµατικών δεξιοτήτων (Cohn, 1961: 301-307). Ένα παιδί µε δυσαριθµησία 

µπορεί να έχει προβλήµατα µε την αίσθηση του χρόνου, τον υπολογισµό ή το µέτρηµα 

(Αγαλιώτης, 2000: 113). 

                                                 
12

∆ιαθέσιµο στο http://www.gnomihalkidikis.gr/ index.php?option=com_ content&view=article&id=387: 

disfasia-idiki-glossiki-diatarahi&catid=104:apo-ton-kosmo-tis-epistimis&Itemid=309 τελευταία πρόσβαση: 

27/05/2011 
13
∆ιαθέσιµο στο Encephalos Journal, τοµ.42, αρ. 2, ηλεκτρονικό περιοδικό http://www.encephalos.gr/42-2g.htm 

τελευταία πρόσβαση: 20/10/2010 
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Προσδιορίστηκε αρχικά, στην περίπτωση ασθενών που εµφάνισαν συγκεκριµένες αριθµητικές 

ανικανότητες ως αποτέλεσµα ζηµίας σε συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου. Πρόσφατη 

έρευνα δείχνει ότι η δυσαριθµησία µπορεί επίσης να εµφανιστεί εξελικτικά, ως γενετικά 

συνδεδεµένη µαθησιακή δυσκολία που έχει επιπτώσεις στη δυνατότητα ενός ατόµου να 

κατανοήσει, να θυµηθεί, ή να χειριστεί αριθµούς ή αριθµητικά δεδοµένα και παραστάσεις 

(π.χ. ο πολλαπλασιασµός) (Kosc, 1974: 159-162). 

Όπως συµβαίνει µε άλλους τύπους µαθησιακών δυσκολιών, η δυσαριθµησία θεωρείται ότι 

σχετίζεται άµεσα µε τη γλώσσα και τα οπτικά κέντρα επεξεργασίας του εγκεφάλου. 

Ερευνητικά αποτελέσµατα και στοιχεία µελετών δείχνουν ότι η δυσαριθµησία µπορεί να 

κληρονοµηθεί µέσω γονιδίων ή να προκληθεί από επιπλοκές κατά την πρωταρχική ανάπτυξη 

του εγκεφάλου. Συγκεκριµένα, η έκθεση σε υψηλή συγκέντρωση σε περιβαλλοντικές τοξίνες 

και βαρέα µέταλλα, ουσίες δηλαδή που δεν αποβάλλονται από το ανθρώπινο σώµα, κατά τη 

διάρκεια της κύησης, µπορούν επίσης να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση 

δυσαριθµησίας (Riccio κλπ., 2010: 44-48). 

Ο όρος παρερµηνεύεται ως η µερική ή ολική ανικανότητα εκτέλεσης αριθµητικών 

διαδικασιών, αλλά σύµφωνα µε πολλούς γνωστικούς ψυχολόγους αποτελεί θεµελιώδη 

ανικανότητα στην αντίληψη των αριθµών ως αφηρηµένων εννοιών ή συγκριτικών ποσοτήτων 

(ένα έλλειµµα υπό την «έννοια αριθµού») (Coch κλπ., 2010: 223-225). Επίσης, τα άτοµα µε 

αυτή τη δυσκολία συγχέουν την αναγνώριση των µαθηµατικών συµβόλων (+, -, x, :) και δεν 

αποδίδουν κατά την εκµάθηση αριθµητικών πράξεων µε τον παραδοσιακό τρόπο, κυρίως µε 

τις µεθόδους που στηρίζονται στη µέτρηση. Εκείνοι που υποστηρίζουν αυτό τον περισσότερο 

περιορισµένο ορισµό προτιµούν να χρησιµοποιήσουν τον τεχνικό όρο «αριθµητικές 

δυσκολίες» αναφερόµενοι στα ελλείµµατα µνήµης αριθµών και υπολογισµών, δηλαδή στην 

δυσκολία που εµφανίζεται στην αποµνηµόνευση αριθµών και τη διαδοχικότητα µιας 

µαθηµατικής πράξης (Geary κλπ, 2000: 238-240). 

Μερικές από τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε δυσαριθµησία είναι στις 

χρηµατικές συναλλαγές, για παράδειγµα το χειρισµό ενός βιβλιαρίου καταθέσεων τραπέζης, 

στις εγχρήµατες συναλλαγές γενικότερα, να αφήνουν φιλοδώρηµα κτλ. Άλλη συνηθισµένη 

δυσκολία που έχουν αυτά τα άτοµα είναι στην αφοµοίωση αφηρηµένων χρονικών εννοιών και 

κατευθύνσεων φερ’ ειπείν δυσκολεύονται µε τα χρονοδιαγράµµατα, δυσκολεύονται στην 

αναγνώριση της ώρας και δεν έχουν αίσθηση του χρόνου. Επιπλέον, αυτά τα άτοµα 

δυσκολεύονται να µάθουν κάποιο µουσικό όργανο, ή να ακολουθούν οδηγίες σε κάποιο 
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άθληµα. Επίσης, τους είναι αδύνατον να θυµούνται τις βαθµολογίες των παικτών, για 

παράδειγµα όταν παίζουν χαρτιά (τράπουλα) ή επιτραπέζια παιχνίδια (Sharma, 2003)14. 

Η ∆υσαριθµησία δεν είναι ευρέως γνωστή ανικανότητα, σε αντίθεση µε τη δυσλεξία ή την 

αναπτυξιακή δυσπραγία. Ωστόσο, επειδή παρουσιάζει όµοια ή παρόµοια χαρακτηριστικά µε 

τις προαναφερθείσες µαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες αφορούν εν γένει µερική ή ολική 

ανικανότητα προηγµένων ή θεµελιωδών εγκεφαλικών λειτουργιών, είναι δυνατόν να 

διαγνωστεί σε νεαρή ηλικία και µε τη δροµολόγηση και την προγραµµατισµένη εφαρµογή 

θεραπευτικών µεθόδων, κατά προτίµηση προσαρµοσµένων στις ανάγκες και δυνατότητες 

καθ’ εκάστου παιδιού, να µετριαστούν κατά µεγάλο βαθµό, εάν όχι να εξαλειφτούν, οι 

αρνητικές επιπτώσεις της δυσαριθµησίας. 

 

1.2.5 ∆υσπραξία (Dyspraxia/Development Coordination Disorder (DCD) 

Η δυσπραξία είναι ένας όρος που αναφέρεται στην εκµάθηση κινητικών µηχανισµών και 

ισορροπίας. Προέρχεται από τη σύνθεση των λέξεων «δυσ» και «πράξις». Ο όρος «δυσ» 

αναφέρεται στην πρακτική δυσκολία των εγχειρηµάτων, ενώ «πράξις» είναι η ικανότητα ή η 

διαδικασία η οποία µας καθιστά ανθρώπους, ο σύνδεσµος ανάµεσα στον εγκέφαλο και στην 

συµπεριφορά, ο οποίος µας δίνει το δικαίωµα της επιλογής, να προγραµµατίζουµε τη ζωή µας 

και τις ενέργειες µας. Μέσα από τις πράξεις µας µπορούµε να «λειτουργούµε στον φυσικό 

κόσµο», όπως να ντυνόµαστε, να τρώµε µε µαχαιροπίρουνα, να γράφουµε και γενικότερα να 

επιτύχουµε αυτό που θέλουµε, ως προς το εξωτερικό της ανθρώπινης υπόστασης (Colley κλπ, 

2006: 15). 

Η πρώτη γραπτή καταγραφή της δυσπραξίας έγινε το 1937 από τον Samuel Orton (1937: 72) 

µε τον όρο «εγγενής αδεξιότητα» (congenital maladroitness). Σύµφωνα µε έρευνες που 

διεξήγαγε τότε ο διακεκριµένος ανθρωπολόγος, διαπίστωσε ότι παιδιά που δυσκολεύονταν να 

πράξουν συγκεκριµένα καθήκοντα είτε στις µεγάλες µυϊκές οµάδες (τρέξιµο), είτε στις µικρές 

(δέσιµο κορδονιών) πιθανόν να οφείλονταν σε βλάβες του νευρικού συστήµατος. Στα πρώτα 

στάδια της έρευνας, η δυσπαξία ήταν γνωστή ως  «Σύνδροµο Αδέξιων Παιδιών» (clumsy 

child syndrome). Πειραµατική βεβαίωση της έρευνας έκαναν οι Strauss και Lehitinen το 1947 

στις ΗΠΑ (Strauss κλπ, 1947). 

                                                 
14
∆ιαθέσιµο στο www.cambridgecollege.edu/ τελευταία πρόσβαση: 22/11/2010 
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Η κίνηση από τις πρώτες µέρες της ζωής, παίζει βασικό ρόλο στην αντίληψη των ορίων του 

ανθρώπινου σώµατος και στον προσδιορισµό της σχέσης του µε το φυσικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, συνιστά πολύτιµο µέσο για τη διερεύνηση του περιβάλλοντος, την οργάνωση της 

κοινωνικής αλληλεπίδρασης και την κατάκτηση νέων γνώσεων. Το παιδί κινείται και 

επαναλαµβάνει συστηµατικά τις κινήσεις του, πειραµατιζόµενο µε τις ικανότητές του, τις 

οργανώνει περισσότερο λειτουργικά και επιτυγχάνει σταδιακά, όλο και πιο σύνθετες 

δραστηριότητες στην καθηµερινότητά του, στο παιχνίδι, στο σχολείο (Colley κλπ, 2006: 16-

20). 

Προκειµένου να πραγµατοποιήσουµε τα ως άνω, απαιτούνται τρία πράγµατα: 

1. Ιδεασµός, δηλαδή η σύλληψη της ιδέας (σκέφτοµαι να κάνω κάτι). 

2. Σχεδιασµός της κίνησης (σκέφτοµαι πώς να το κάνω). 

3. Εκτέλεση της πράξης (εκτελώ τις ενέργειες). 

Το παιδί µε δυσπραξία έχει ελλειπείς δεξιότητες συντονισµού και παρουσιάζει προβλήµατα 

οπτικό-κινητικής φύσεως. Η αναπτυξιακή δυσπραξία είναι µια δευτερογενής σειρά 

αναταραχών ανάπτυξης που έχουν επιπτώσεις στην έναρξη, οργάνωση και απόδοση της 

δράσης. Η διάγνωση της δυσπραξίας συνεπάγεται τη µερική απώλεια της δυνατότητας να 

συντονιστούν και να εκτελεστούν ορισµένες σκόπιµες µετακινήσεις και χειρονοµίες, λόγω 

ελλιπούς ανάπτυξης ή απουσίας µηχανισµών ή αισθητήριων αναπηριών. Η διαταραχή 

χαρακτηρίζεται από σηµαντική απόκλιση στην ανάπτυξη του κινητικού συντονισµού, που 

παρεµποδίζει σε σηµαντικό βαθµό τη σχολική απόδοση ή τις δραστηριότητες της 

καθηµερινής ζωής του παιδιού (Turkington κλπ, 2006: 84). 

Αναγνωρίζεται όταν οι δυσκολίες συντονισµού των κινήσεων δεν οφείλονται σε άλλη ιατρική 

κατάσταση, όπως ηµιπληγία, εγκεφαλική παράλυση ή µυϊκή δυστροφία και δεν πληρούνται 

κριτήρια διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής. Στα άτοµα µε δυσπραξία φαίνεται ότι τα δύο 

ηµισφαίρια δεν ανταποκρίνονται ταυτόχρονα και συντονισµένα. Η διαταραχή αποδίδεται σε 

δυσλειτουργία του εγκεφάλου, η οποία παρεµποδίζει την οργάνωση των αισθητηριακών 

πληροφοριών από το απτικό, το αιθουσαίο και το ιδιοδεκτικό σύστηµα15 και επηρεάζει την 

                                                 
15«Είναι το πρώτο σύστηµα αίσθησης που αναπτύσσεται πλήρως µέσα στους πρώτους έξι µήνες από την 

ηµεροµηνία της σύλληψης και το οποίο ελέγχει την αίσθηση της κίνησης και της ισορροπίας. Θεωρείται το 

σύστηµα που έχει τη µεγαλύτερη επιρροή στα άλλα αισθητικά συστήµατα και στην ικανότητά µας να 

λειτουργούµε καλά στην καθηµερινότητά µας. Με έµµεσο ή άµεσο τρόπο, το αιθουσαίο σύστηµα επηρεάζει 

οτιδήποτε κάνουµε. Ρυθµίζει και συντονίζει τις πληροφορίες που προσλαµβάνουµε από τα άλλα συστήµατα και 

λειτουργεί ως ένα είδος τροχονόµου που λέει στην κάθε αίσθηση πότε και πού πρέπει να κινηθεί και πότε όχι. 
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αδρή και λεπτή κινητικότητα του κινητικού σχεδιασµού, µε σηµαντικές επιπτώσεις στις 

δεξιότητες (Kranowitz 2005: 77). 

Επίσης, η ανάπτυξη των δύο ηµισφαιρίων καθορίζει κατά πόσο ένα άτοµο είναι δεξιόχειρας ή 

αριστερόχειρας, αλλά και πάλι αυτή η βασική ανάπτυξη είναι ουσιαστικά µειωµένη και 

εποµένως, το δυσπρακτικό παιδί µπορεί να χρησιµοποιεί και τα δύο χέρια χωρίς προτίµηση 

για κάποιο χρονικό διάστηµα, µειώνοντας έτσι ακόµα περισσότερο την ανάπτυξη ικανοτήτων 

γραφής. Σε παιδιά µε νοητική υστέρηση, η διαταραχή αναγνωρίζεται όταν οι δυσκολίες 

κινητικού συντονισµού είναι πιο σοβαρές από το αναµενόµενο, σε σχέση µε το αντίστοιχο 

νοητικό επίπεδο (Brown (ed), 1988: 20-32). 

Η συχνότητα εµφάνισης της "αναπτυξιακής διαταραχής" υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 6% 

στα παιδιά 5 έως 11 χρονών, ενώ η εξελικτική πορεία της ποικίλει. Σε µερικές περιπτώσεις, οι 

δυσκολίες συνεχίζουν να υπάρχουν κατά την εφηβεία και την ενήλικη ζωή (American 

Psychiatric Association, 199416 ). Η αναπτυξιακή δυσπραξία ως όρος υφίσταται για 

περισσότερο από αιώνα, αλλά η διαφορετική ερµηνεία της ορολογίας όπως έχει διατυπωθεί 

από πλήθος ερευνητών παραµένει αδιευκρίνιστη, προκαλώντας σύγχυση στο επιστηµονικό 

κοινό (Cermak (ed) κλπ, 2002: 32). 

Παρόλο που τα αίτια και τα συµπτώµατα της δυσπραξίας διαφέρουν ανά περίπτωση, 

ερευνητικές προσπάθειες έχουν καταλήξει στην κατηγοριοποίηση της δυσπραξίας σε δύο 

υποκατηγορίες, µε βάση τον εντοπισµό του προβλήµατος. Έτσι λοιπόν, η ιδεατή δυσπραξία 

σχετίζεται µε τη δυσκολία στον προγραµµατισµό ακολουθίας συντονισµένων κινήσεων, ενώ η 

δυσπραξία ιδεο-µηχανισµών αφορά στη δυσκολία εκτέλεσης ενός σχεδίου, ακόµα κι αν αυτό 

είναι προσχεδιασµένο (Cermak (ed) κλπ, 2002: 40-53). 

 

                                                                                                                                                         
Οι λειτουργίες που ελέγχονται από το αιθουσαίο σύστηµα περιλαµβάνουν: Λειτουργίες της ακοής µέσω του 

αιθουσαίο-κοχλιακού νεύρου (που µεταφέρει τις πληροφορίες στον εγκέφαλο από το εσωτερικό αυτί), 

λειτουργίες της όρασης, τον µυϊκό τόνο, ισορροπίας και την ιδιοδεκτικότητα. Η ιδιοδεκτικότητα είναι µέρος του 

αιθουσαίου συστήµατος ισορροπίας και είναι η αίσθηση της συνειδητοποίησης των µυών. 

Μια διαταραχή ή ζηµιά του αιθουσαίου συστήµατος δηµιουργεί σοβαρές µαθησιακές δυσκολίες. Για παράδειγµα, 

ερευνητές βρήκαν πως πάνω από 90% των παιδιών µε δυσλεξία και µαθησιακές δυσκολίες έδειξαν δύο ή 

περισσότερες νευρολογικές παραµέτρους εκτός φυσιολογικών ορίων κάτι που καταδεικνύει µια δυσλειτουργία 

του αιθουσαίου συστήµατος». (http://kinesiology.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=138 

&Itemid =265, τελευταία πρόσβαση: 15/11/2010) 
16
∆ιαθέσιµο στο http://www.psych.org/ , τελευταία πρόσβαση: 23/11/2010 
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1.2.6 ∆υσλεξία 

Η δυσλεξία ως νευρολογικό, ψυχολογικό και εκπαιδευτικό πρόβληµα απασχολεί σήµερα τους 

ειδικούς σε ολόκληρο τον κόσµο, µε σκοπό την ακριβέστερη προσέγγιση του προβλήµατος 

και την εύρεση διαδικασιών και τεχνικών αντιµετώπισής του. Το πρόβληµα της δυσλεξίας 

µπορεί να έχει εµφανιστεί στο προσκήνιο κυρίως τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα δεν 

αποτελεί φαινόµενο της εποχής. Είναι ένα πρόβληµα, που έχει τις ρίζες του πολύ πιο παλιά 

και που σήµερα έχει προσδιοριστεί καλύτερα καθώς η διερεύνηση του είναι αντικείµενο 

διεπιστηµονικής µελέτης (Snowling, κλπ, 1991: 123-130). 

Ο όρος «δυσλεξία» δηµιουργήθηκε από τον Rudolf Βerlin (Πανεπιστήµιο 

Στουτγάρδης, Γερµανία), το 1887, για την περιγραφή της κατάστασης της «λεξικής 

τύφλωσης». Η χρονιά αυτή υπήρξε αφετηρία για την καταγραφή περιστατικών, όπου παιδιά 

παρουσίαζαν παρόµοια κλινικά χαρακτηριστικά µε εκείνα των αφασικών ασθενών, αλλά δεν 

είχαν υποστεί κανένα εγκεφαλικό τραυµατισµό ή αρρώστια (Berlin, 1887: 34-38). 

Η πρώτη ακριβής περιγραφή που αφορά σε αναγνωστικές δυσκολίες καταγράφεται από τον 

Άγγλο οφθαλµολόγο W. Pringle Morgan. Ο Morgan, σε άρθρο που δηµοσίευσε το 1896, 

αναφέρει την περίπτωση ενός αγοριού 14 ετών, που παρόλο που δεν παρουσίαζε κάποια 

εµφανή ανεπάρκεια, δεν µπορούσε να διαβάσει. ∆εν είχε κάποια βλάβη στον εγκέφαλό του 

και η νοηµοσύνη του ήταν κανονική. Συγκεκριµένα, τονίζει ότι αυτός ο µαθητής ήταν από 

τους καλύτερους της τάξης του κατά την προφορική εξέταση. Επίσης, η ορθογραφία αυτού 

του µαθητή παρουσίαζε µερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως, αναστροφές γραµµάτων 

µέσα στις λέξεις, λάθη στις καταλήξεις των λέξεων, σύγχυση γραµµάτων στη γραφή που 

έµοιαζαν µεταξύ τους και άλλα. Για παράδειγµα, τον έλεγαν Percy, αλλά έγραφε το όνοµά 

του κάπως έτσι: Precy. Κατά πάσα πιθανότητα, η περίπτωση αυτή ήταν η πρώτη 

συγκεκριµένη διαπίστωση και ανακοίνωση για την ειδική αναγνωστική δυσκολία, που 

επρόκειτο να γίνει γνωστή και ως «σύµφυτη λεξική τύφλωση». Ο Morgan υποστήριζε ότι η 

αναστροφή γραµµάτων δίνει την τυπική εικόνα ανάγνωσης και ορθογραφίας σε άτοµα που 

παρουσιάζουν δυσκολίες στην αντίληψη και στην οπτική µνήµη των λέξεων. Πίστευε ότι 

αυτές οι δυσκολίες είναι εγγενείς και οφείλονται σε ανεπαρκή ανάπτυξη του εγκεφάλου, διότι 

ενήλικες µε τα ίδια ή παρόµοια συµπτώµατα παρουσιάζουν συνήθως βλάβη στην αριστερή 

γωνιώδη έλικα του εγκεφάλου (Snowling, 2000:14-18). 

Κατατάσσεται στην κατηγορία των ειδικών µαθησιακών δυσκολιών. Ο δυσλεξικός  
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δυσκολεύεται στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στο γραπτό λόγο και ιδιαιτέρως στη 

µεταφορά της σκέψης του σε γραπτό κείµενο µε συνάφεια και ακρίβεια. Θεωρείται η 

κυριότερη µαθησιακή δυσκολία, γιατί εµπεριέχει στοιχεία από όλες τις µορφές των 

µαθησιακών δυσκολιών (Μαρκάκης, 2006). Τα παραπάνω προβλήµατα δεν προκαλούνται 

από νοητικούς ή ψυχολογικούς, περιβαλλοντικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες, ωστόσο οι 

ίδιοι παράγοντες µπορούν να ελαχιστοποιήσουν ή να µεγιστοποιήσουν την έκταση των 

συνεπειών της δυσλεξίας. Τα αίτιά της είναι νευρολογικά και συνήθως κληρονοµικά (Turner, 

κλπ, 2004: 23-34). 

Τα περισσότερα δυσλεκτικά παιδιά έχουν δείκτη νοηµοσύνης γύρω στο µέσο όρο ή και πάνω 

απ’ αυτόν. Είναι µάλιστα γνωστό ότι τα δυσλεκτικά παιδιά διαθέτουν µια σειρά δεξιοτήτων, 

οι οποίες τους επιτρέπουν να έχουν σηµαντικές επιτυχίες σε δραστηριότητες, που δεν 

εξαρτώνται από το βασικό τους πρόβληµα, όπως είναι αυτές που σχετίζονται µε τον 

αθλητισµό, τη µουσική και την τέχνη γενικότερα. Ως χαρακτηριστική απόδειξη αυτού του 

ισχυρισµού, ο καθηγητής Γεώργιος Παυλίδης αναφέρει στο σχετικό άρθρο του αθρόα 

παραδείγµατα καλλιτεχνών, καθώς και γνωστών επιστηµόνων οι οποίοι ήταν δυσλεξικοί, 

ανάµεσά τους ο Einstein και ο Da Vinci17. 

 

1.2.6.1 Η σχέση µεταξύ Κεντρικού Νευρικού Συστήµατος / Εγκεφάλου και ∆υσλεξίας 

Ο εγκέφαλος και ο νωτιαίος µυελός συνθέτουν το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα. Αποτελείται 

από δισεκατοµµύρια νευρικά κύτταρα, ή νευρώνες, τα οποία επικοινωνούν µεταξύ τους µέσω 

ηλεκτροχηµικών ερεθισµάτων. Το κενό που υπάρχει µεταξύ των νευρώνων εκτείνεται 

συνήθως σε αποστάσεις της τάξεως των 10-20 νανόµετρων, µε το προκύπτον κενό να 

αποκαλείται σχίσµα συνάψεως. Είναι επιβεβαιωµένο ότι ασθένειες του νευρικού συστήµατος 

προκύπτουν στην πλειοψηφία τους από αυτό το δοµικό χαρακτηριστικό του νευρικού 

συστήµατος. Μολονότι ο εγκέφαλος λειτουργεί ως αυτόνοµη οντότητα, υπάρχουν υποδοµές 

και υποσυστήµατα. Χωρίζεται σε αριστερό και δεξιό ηµισφαίριο, τα οποία συνδέονται µε το 

‘µεσολόβιο’(µεγάλη δέσµη ινών) (Evans-Martin, 2009: 11-22). 

Η αριστερή πλευρά είναι υπεύθυνη για την αντίληψη και την παραγωγή του λόγου. 

Επεξεργάζεται πληροφορίες µε γραµµικό, αναλυτικό και µεθοδικό τρόπο : από το µέρος στο 

                                                 
17
Παυλίδης Γεώργιος, άρθρο διαθέσιµο στο http://www.dyslexiacenters. gr/Dyslexia.aspx, τελευταία πρόσβαση: 

12/01/2010 
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όλον, από τις λεπτοµέρειες στο σύνολο. Αναλύει, κρίνει και εστιάζεται περισσότερο στο 

πρόβληµα. Η οργάνωση, η λογική επεξεργασία και η τακτοποίηση είναι χαρακτηριστικά του 

αριστερού ηµισφαιρίου του εγκεφάλου. Φτιάχνει λίστες, προγράµµατα και τ’ αναλύει ή τα 

κατατάσσει, ακολουθώντας µια λογική σειρά, και ανακαλώντας τα µε την ίδια ευκολία. Η 

µνήµη και η επεξεργασία της σκέψης στο αριστερό ηµισφαίριο είναι λεκτική, δηλαδή 

σκέφτεται µε την γλώσσα. Αυτό το ηµισφαίριο είναι υπεύθυνο για την κατανόηση των 

συµβόλων (όπως γράµµατα και λέξεις), των αριθµών και των µαθηµατικών ορισµών. Είναι το 

τρέχον κοµµάτι του εγκεφάλου που συνδέει τον εσωτερικό µε τον εξωτερικό κόσµο του 

ανθρώπου
18. 

Το δεξί ηµισφαίριο παίζει σηµαντικό ρόλο στις οπτικό-χωρικές πληροφορίες (όραση και 

υπολογισµός του χώρου). Σκέφτεται κυρίως µε εικόνες και βιώνει το παρόν που ζει µε τις 

πέντε αισθήσεις του ανθρώπου, την όραση, την ακοή, την όσφρηση, την γεύση και την αφή 

καθώς επίσης και µε την κίνηση του σώµατος. Αυτές τις πληροφορίες θα τις επεξεργαστεί το 

αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου για να τις οργανώσει και να τις κατηγοριοποιήσει ώστε 

έτσι να τις συσχετίσει µε το παρελθόν και να προβάλει όλες τις δυνατότητες στο µέλλον. 

Ξεκινά από το σύνολο (τη µεγάλη εικόνα, τη λύση) για να προχωρήσει στα µέρη. Είναι 

δηµιουργικό και σκέφτεται έξω από όρια και τους περιορισµούς της λογικής (Bear κλπ, 2007: 

171-172). 

 

 

 

                                                 
18
Η ∆ρ. Jill Bolte Taylor, νευροανατόµος του Πανεπιστηµίου του Harvard, ξύπνησε µε ένα οξύ πόνο πίσω από το 

αριστερό της µάτι. Σύντοµα συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο για συνηθισµένο πονοκέφαλο, αλλά για ένα 

σπάνιο είδος εγκεφαλικού το οποίο «έκλεινε» σταδιακά τις λειτουργίες του αριστερού ηµισφαιρίου του 

εγκεφάλου της. Η ∆ρ. Taylor ανακάλυψε εκείνη τη µέρα, ότι δεν µπορούσε να περπατήσει, να µιλήσει, να 

διαβάσει, να γράψει, ή να θυµηθεί οποιαδήποτε πληροφορία για τη ζωή της µέχρι εκείνη τη στιγµή. 

Ανακάλυψε όµως παράλληλα ένα καινούργιο κόσµο τον οποίο αγνοούσε µέχρι τότε: το άγνωστο κατά κύριο 

λόγο, δεξί ηµισφαίριο του εγκεφάλου της. Έγραψε και βιβλίο που να αφηγείται αυτή την εµπειρία µε τον 

τίτλο "My stroke of Insight", το οποίο µεταφράζεται στα Ελληνικά από τον οίκο Λιβάνη.  Η παρουσίαση 

είναι διαθέσιµη στο http://www.dromostherapeia.gr/index.php/a-m/76-genika/1456-2010-09-13-01-14-01 

καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του καναλιού TED http://www.ted.com/talks/lang/gre/jill_bolte 

_taylor_s_powerful_stroke_of_insight.html# και στο youtube µε την ονοµασία «Jill Bolte Taylor - "My 

stroke of Insight"». 
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Κάθε ηµισφαίριο καλύπτεται από ένα φλοιό ή φλούδα µε µία λευκή ουσία κάτω από αυτό. Ο 

φλοιός περιέχει το κυρίως σώµα των νευρικών κυττάρων. Η φαιά ουσία εµπεριέχει το 

µεγαλύτερο µέρος των συνδέσεων (συνάψεις). Ο φλοιός του κάθε ηµισφαιρίου χωρίζεται σε 

τέσσερις λειτουργικές περιοχές: το µετωπιαίο, το βρεγµατικό, τον κροταφικό, και τον ινιακό 

λοβό. Όλες αυτές οι περιοχές εµπλέκονται στην πολύπλοκη διαδικασία της ανάγνωσης, 

ειδικότερα όµως η κροταφική και η ινιακή περιοχή, καθώς και η µεσολαβούσα περιοχή 

µεταξύ των δύο, ο βρεγµατικός λοβός (Evans-Martin, 2009: 39-41). 

Σύµφωνα µε νεότερες έρευνες, αν και οι κατασκευαστικές αναλογίες του δυσλεκτικού 

εγκεφάλου δεν διαφέρουν από το κανονικό, εντούτοις οι νευρωνικές δοµές του δυσλεκτικού 

εγκεφάλου είναι διαφορετικά διαρθρωµένες στο βρεγµατικό και µετωπιαίο λοβό, µε συνέπεια 

άµεση επιρροή στα λεκτικά και οπτικά κέντρα αντίστοιχα. ∆ηλαδή, ο δυσλεκτικός έχει 

σχετικά υπανάπτυκτο από δοµικής απόψεως το εγκεφαλικό τµήµα που σχετίζεται µε την 

οµιλία, ενώ το οπτικό νεύρο έχει πιο πυκνή συναπτική δοµή. Συνεπώς, το δεξιό ηµισφαίριο, 

το οποίο είναι υπεύθυνο για την αντιληπτική και οπτική ικανότητα, την δηµιουργικότητα και  

 

Εικόνα 2: Περιοχές του εγκεφάλου (http://ygeia.tanea. gr/default. 

asp?pid=8&ct=98 & article ID= 5965&la=1: 21/10/2010) 
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την εφευρετικότητα είναι πιο ανεπτυγµένο (Rosen, 2006: 129-133). 

Οι δυσλεκτικοί έχουν πιο διευρυµένη κεντρική όραση, που παρεµποδίζει την περιφερική 

όραση µε αποτέλεσµα αρνητικές συνέπειες στην ανάγνωση, όπως τον να χάνουν τη σειρά 

τους, ή λέξεις σε µια σειρά καθώς και τη χαρακτηριστική οπτική υπερκινητικότητα, αλλά 

ταυτόχρονα τους παρέχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα στη ζωή19. Σκέφτονται περισσότερο µε 

εικόνες παρά µε λέξεις µε επακόλουθο την συντριπτικά ταχύτερη λειτουργία του εγκεφάλου 

τους από τον κοινό εγκέφαλο και την αποδοτικότερη αποµνηµόνευση σε επίπεδα ειδητικής 

(φωτογραφικής) µνήµης, σύµφωνα µε νεότερες εκπαιδευτικές µεθόδους όπως το brain 

mapping (Buzan κλπ, 2006: 75-82). Αποτέλεσµα αυτής της βιολογικής τους υπεροχής είναι οι 

δυσλεκτικοί εφευρέτες, αλλά ταυτόχρονα και τα µαθησιακά προβλήµατα, δηλαδή ‘µια ευχή 

και κατάρα µαζί’ 20. 

Σκοτσέζοι ερευνητές αναφέρουν ότι εντόπισαν διαφορές στο δεξί ηµισφαίριο σε εγκέφαλους 

ατόµων µε δυσλεξία. Η µελέτη, που δηµοσιεύθηκε στο BioMedCentral Neuroscience, 

χρησιµοποίησε την τεχνική της µαγνητικής τοµογραφίας, προκειµένου να µελετηθούν οι 

εγκέφαλοι δυσλεκτικών και µη αναγνωστών και στη συνέχεια να συνδεθούν οι νευρολογικές 

διαφορές µε τις διάφορες γλωσσικές δυσκολίες στην οµάδα των δυσλεκτικών ατόµων. Οι 

ερευνητές δηµιούργησαν αρχικά έναν «τυπικό εγκέφαλο» συνδυάζοντας τις µαγνητικές 

τοµογραφίες 39 µη δυσλεκτικών αναγνωστών και στη συνέχεια τον συνέκριναν µε τις 

µαγνητικές τοµογραφίες των 38 δυσλεκτικών ατόµων. Η σύγκριση αυτή αποκάλυψε διαφορές 

σε δύο τµήµατα του εγκεφάλου στην δεξιά πλευρά, οι οποίες στη συνέχεια συνδέθηκαν µε τις 

επιδόσεις στη γλωσσική εξέταση 21. Τα αποτελέσµατα, δήλωσαν οι ερευνητές, παρέχουν 

ενδείξεις για την ύπαρξη διαφόρων υποκατηγοριών δυσλεξίας που χαρακτηρίζονται από 

διαφορές στον εγκέφαλο, ενώ επιπλέον οι αναλύσεις συµπεριφοράς υποδεικνύουν ότι αυτές οι 

εγκεφαλικές διαφορές σχετίζονται µε διαφορετικά ελλείµµατα αυτοµατοποίησης των 

σχετιζόµενων µε τη γλώσσα διεργασιών22. 

Η δυσλεξία είναι µια δυσλειτουργία του εγκεφάλου και δεν έχει καµία σχέση µε τη 

νοηµοσύνη. Η περιοχή του εγκεφάλου που χρησιµοποιείται για την επεξεργασία γλωσσών 

                                                 
19
Γεώργιος Παυλίδης, Πίστευε και ερεύνα, συνέντευξη στη ΝΕΤ, (Λ. Λαζόπουλος), 2003, διαθέσιµο στο 

http://www. dyslexiacenters.gr/Video.aspx , τελευταία πρόσβαση 20/10/2010 
20
Παυλίδης: http://www.dyslexiacenters.gr/Orismoi%20%20Symptwmata.htm, 16/03/2009 

21
Βλ «Η δυσλεξία συνδέεται µε διαφορές στον εγκέφαλο», άρθρο στο http://www.healthview.gr/, τελευταία 

πρόσβαση: 01/07/2009 
22
Βλ http://www.biomedcentral.com/1471-2202/10/67, τελευταία πρόσβαση 25/06/2009 
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(αριστερό µέρος) έχει χαοτική δοµή στα δυσλεκτικά άτοµα. Στο παιδί µε δυσλεξία κατά την 

προσπάθεια ανάγνωσης δεν ενεργοποιείται το πλέγµα του λόγου που εδρεύει στο αριστερό 

ηµισφαίριο όπως συµβαίνει στα αντίστοιχα µη δυσλεκτικά. Στα δυσλεκτικά άτοµα, αντί του 

αριστερού ενεργοποιείται η αντίστοιχη περιοχή του δεξιού ηµισφαιρίου. Προφανώς η 

ανωµαλία αυτή είναι αποτέλεσµα εκτροπής στην αναπτυξιακή πορεία του εγκεφάλου. Οι 

ενζυµικές και κατά συνέπεια νευρωνικές ελλείψεις που παρουσιάζονται στις συνάψεις του 

δυσλεκτικού εγκεφάλου, τον αναγκάζουν απλά να επιδιώξει διαφορετικές συνδέσεις (Molko 

κλπ, 2002: 629-636). 

Σε άτοµα µε δυσλεξία έχουν εντοπισθεί και κυτταρικές ανωµαλίες στον κροταφικό λοβό 

κυρίως του αριστερού ηµισφαιρίου. Η τοπική δυσφασία ή ετεροτοπία των κυττάρων της 

φαιάς ουσίας σε αυτό το τµήµα του εγκεφάλου είναι µια από τις αιτίες της δυσλεξίας. Τα 

κύτταρα αυτά, που ονοµάζονται εκτοπικά, ανιχνεύτηκαν και εξετάσθηκαν κατά τη διάρκεια 

ανατοµικού ερευνητικού προγράµµατος του Πανεπιστηµίου του Harvard, που διεξήχθη πάνω 

σε δυσλεκτικά άτοµα 23. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, εκτοπικά κύτταρα 

εντοπίστηκαν σε πολλά σηµεία, αλλά ειδικότερα στον αριστερό ινιακό - βρεγµατικό και 

µετωπιαίο λοβό, δηλαδή στις περιοχές που είναι σηµαντικές για τη γλώσσα (Swanson, 2003: 

248-249). 

∆εδοµένου ότι η διαδικασία της µάθησης περιλαµβάνει την εκµάθηση ορθογραφικών και 

κυρίως φωνολογικών δεξιοτήτων, που σχετίζονται µε την οπτικοακουστική δραστηριότητα 

του εγκεφάλου το πρόβληµα των δυσλεκτικών µπορεί να εντοπιστεί στα µεγαλοκύτταρα του 

µατιού. Στο δυσλεκτικό µάτι, τα µεγαλοκύτταρα επί των οποίων πέφτει το ανεστραµένο 

οπτικό είδωλο δεν είναι σωστά διαµορφωµένα µε συνέπεια να έχουν µικρότερη ευαισθησία 

στην κίνηση (motion sensitivity), ανεπαρκή οπτική τοποθέτηση (δεν αντιλαµβάνεται καλά το 

οπτικό βάθος) και οπτικό-αντιληπτική αστάθεια (εδώ οφείλονται οι αναγνωστικές δυσκολίες). 

Αυτή η θεωρία, που λέγεται µεγαλοκυτταρική, αποτελεί µια από τις κυρίαρχες απόψεις των 

επιστηµόνων ως προς τα αίτια της δυσλεξίας σήµερα (Stein, 2001: 12-36). 

Ο τοµέας έρευνας των δηµιουργών της µεγαλοκυτταρικής θεωρίας, στρέφονται αυτή την 

περίοδο στο συσχετισµό των µεγαλοκυττάρων του αµφιβληστροειδούς χιτώνα του µατιού µε 

τα αντίστοιχα µικροκύτταρα, και ο λόγος είναι απλός: το πρώτο σύστηµα κυττάρων είναι 

σχεδιασµένο να ανιχνεύει ευρείες αλλαγές και κινήσεις, ενώ το δεύτερο σχετίζεται µε τη 

σχηµατική και χρωµατική αντίληψη του οπτικό-αντιληπτικού συστήµατος του ανθρώπινου 

                                                 
23 Βλ. http://www.specialeducation.gr/print.php?sid=135 , τελευταία πρόσβαση: 25/10/2010 
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εγκεφάλου
24 . Συνεπώς, µια ενοποιηµένη οπτική θεωρία µπορεί στη συνέχεια να 

χρησιµοποιηθεί για τη συγχώνευση και των άλλων δύο επικρατέστερων θεωριών, της 

φωνολογικής και της εγκεφαλικής (Ramus, κλπ, 2003: 841-844). 

Αν και τα αίτια της δυσλεξίας εντοπίζονται σε δυσλειτουργία του εγκεφάλου, η συχνότητα 

εµφάνισής της επηρεάζεται από την γενετική προδιάθεση του ατόµου. Η πιθανότητα ένα παιδί 

να έχει δυσλεξία είναι πιο επικρατούσα εάν άλλα µέλη της οικογένειας για παράδειγµα ένας 

από τους γονείς ή και οι δύο γονείς έχουν δυσλεξία. Τη γενετική κληρονοµικότητα της 

δυσλεξίας υποστήριξαν για πρώτη φορά οι αµερικανοί ιατροί Pennington και Smith (1983: 

373-375). Στο δέκατο πέµπτο χρωµατόσωµα βρήκαν σηµάδια κυρίαρχου γονιδίου σε άτοµα 

δυσλεξικά, τα οποία προέρχονται από οικογένειες στις  οποίες εδώ και γενεές υπήρχαν 

δυσλεξικοί (Høien, Lundberg, 2000: 131-135). 

 

 

Εικόνα 3: Οι εγκεφαλικές διαφορές µεταξύ δυσλεκτικών και µη δυσλεκτικών (University of 

Washington) 

Στις µέρες µας η ελπίδα κατανόησης της δυσλεξίας κινείται έντονα στο γενετικό επίπεδο, 

δηλαδή µέσω της ανίχνευσης γονιδίων που συνδέονται µε τις εγκεφαλικές 

µικροδιαφοροποιήσεις οι οποίες παρατηρούνται µεταξύ δυσλεκτικών και φυσιολογικών 

ατόµων (Blachmann (ed), 1997: 184-185). Τέτοιες εγκεφαλικές διαφορές αφορούν, για 

παράδειγµα, την ελλιπή κυριαρχία του αριστερού ηµισφαιρίου όπου εδράζεται το κέντρο 

ελέγχου των γλωσσικών λειτουργιών, τη λέπτυνση της λευκής ουσίας του εγκεφάλου, δηλαδή 

τη µυελίνη των νευροαξόνων που συµβάλλει στην ταχύτητα µεταβίβασης της πληροφορίας 

µεταξύ των νευρώνων (Littleton, κλπ, (ed), 2010: 569-608), την υστέρηση της µετανάστευσης 

των νευρώνων κατά την ανάπτυξη του φλοιού στα βαθύτερα στρώµατα του νεοφλοιού ή σε 

λάθος περιοχή, διαδικασία που λαµβάνει χώρα στην πρώιµη βρεφική και παιδική ηλικία, ή 

                                                 
24 Βλ http://www.dys.gr/lang21.html , τελευταία πρόσβαση 21/10/2010 
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τέλος κατά την εµβρυϊκή ανάπτυξη του εγκεφάλου και τη δηµιουργία των νευρωνικών 

δικτύων
25. 

 

1.2.6.2 Χαρακτηριστικά και δυσκολίες των παιδιών/ατόµων µε δυσλεξία 

Σε γενικές γραµµές, ένα δυσλεκτικό άτοµο παρουσιάζει δυσκολίες στην ανάγνωση και την 

κατανόηση των γραπτών λέξεων, ενώ σπανίως εµφανίζει δυσχέρεια στην αποµνηµόνευση 

αλληλουχίας πληροφοριών (για παράδειγµα τους µήνες του χρόνου) ή συµπυκνωµένων 

ποσοτήτων υπό µορφή αριθµητικών πινάκων (π.χ. πίνακες πολλαπλασιασµού). Επίσης, ένα 

δυσλεκτικό άτοµο µπερδεύει κατευθύνσεις (π.χ. το δεξιά µε το αριστερά) και σε κάποιες 

περιπτώσεις παρουσιάζει αδυναµία συγκέντρωσης και υπερκινητικότητα (Miles κλπ, 2001: 3-

5). Σύµφωνα µε τον Κουράκη (1997: 19-21), οι δυσκολίες που αντιµετωπίζει ένα άτοµο µε 

δυσλεξία µπορούν να διαχωριστούν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα µε τον µαθησιακό τοµέα 

όπου εκδηλώνονται. 

 

1.2.6.2.1 Αναγνωστικά Λάθη 

Σε αυτή την κατηγορία, παρουσιάζεται ανικανότητα φωνολογικής σύνδεσης του φωνήµατος 

και του γραφήµατος (αδυναµία φωνολογικής ενηµερότητας26). Αυτό έχει ως αποτέλεσµα αργή 

(ή και κακή) ανάγνωση ή αποφυγή της µεγαλόφωνης ανάγνωσης. Ακόµα, παρουσιάζεται 

σύγχυση γραµµάτων και λέξεων τα οποία είναι όµοια, είτε ακουστικά είτε οπτικά (πχ, χρήση 

φθόγγου Θ αντί για Φ, αθτοκίνητο αντί αυτοκίνητο και Π αντί για Τ, πίποτα αντί για τίποτα). 

Επίσης, γίνεται πρόσθεση, αφαίρεση ή επανάληψη γραµµάτων και συλλαβών, για παράδειγµα 

κοκόκορας αντί κόκορας. Επιπλέον, γίνεται προφορά ασυνήθιστων λέξεων και ψευδολέξεων, 

καθώς επίσης και καθρεπτική, ακόµη και συλλαβική ανάγνωση, χωρίς ρυθµό και µε συχνές 

διακοπές, ενώ σε µερικές περιπτώσεις παρατηρείται ακόµη και δυσχέρεια επαναφοράς σε 

επόµενη σειρά / γραµµή ανάγνωσης (από αριστερά προς δεξιά) (Farrell, 2005: 24-26). 

                                                 
25  Αλαχιώτης Σ. Ν., καθηγητής Γενετικής, άρθρο που δηµοσιεύτηκε στην εφηµερίδα το Βήµα στις 06/09/2009, 

διαθέσιµο στο http://www.tovima.gr/ default.asp? pid=2& artid= 287024 &ct=33& dt= τελευταία πρόσβαση 

06/09/2009 
26 Είναι η ικανότητα του ατόµου να αναγνωρίζει και να χειρίζεται τους στοιχειώδεις ήχους (φωνήµατα) του 

λόγου και να τα ταυτοποιεί µε τα αντίστοιχα σύµβολα του γραπτού λόγου (γραφήµατα), βλ 

http://www.encephalos.gr/ full/42-2-01g.htm, τελευταία πρόσβαση 29/10/2010 
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1.2.6.2.2 Γραµµατική και Ορθογραφία 

Εδώ παρουσιάζονται λάθη σε βασικούς κανόνες ορθογραφίας, όπως οι καταλήξεις 

ουσιαστικών και ρηµάτων (για παράδειγµα θέλο αντί θέλω, µανάβις αντί µανάβης) και η 

παράλειψη, επανάληψη και η αντιµετάθεση ή προσθήκη γραµµάτων, λέξεων και συλλαβών 

(όπως διαλιεµµα αντί διάλειµµα). Εκτός αυτών των δυσκολιών, παρουσιάζεται και αδυναµία 

κατανόησης και παραγωγής προτάσεων συντακτικά πολύπλοκων, όπως επίσης και δυσκολία 

κατανόησης της µορφής των πτώσεων των κλιτών λέξεων. Επίσης, τα δυσλεκτικά άτοµα 

έχουν δυσκολία στη σύνδεση της φωνολογικής και της γραφικής εικόνας της λέξης µε τη 

σηµασία της και έχουν περιορισµένο ενεργητικό λεξιλόγιο. Επιπλέον, οι δυσλεκτικοί έχουν 

χαρακτηριστικά ακατάστατο γραφικό χαρακτήρα, δυσανάγνωστο γραπτό µε έλλειψη σηµείων 

στίξης, παράλειψη τόνων, άσχετες παρεµβολές και πολλά ορθογραφικά λάθη, ενώ αδυνατούν 

να διατηρήσουν ευθυγράµµιση κατά τη συγγραφή κειµένου σε λευκή κόλλα (Hartas, 2006: 

12-15). 

 

1.2.6.2.3 Συµπεριφορικά Χαρακτηριστικά 

Τα χαρακτηριστικά της συµπεριφοράς περιλαµβάνουν τη διάσπαση προσοχής και την 

ελλειµµατική ικανότητα συγκέντρωσης, µε διαστήµατα ονειροπόλησης. Επίσης, τα άτοµα µε 

δυσλεξία διακατέχονται από άγχος και ανασφάλεια για την µάθηση ανάγνωσης και 

ορθογραφίας και όταν δεν τα καταφέρνουν, νευριάζουν εύκολα και τα παρατάνε. Ιδίως στη 

νεότερη παιδική ηλικία (7-9 ετών), αντιµετωπίζουν ψυχολογικό πρόβληµα καθώς 

αντιπαραβάλλουν τις επιδόσεις τους µε τα φυσιολογικά άτοµα της σχολικής τάξης Ακόµα, 

έχουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, που έχει ως επακόλουθο να συναναστρέφονται µε µικρότερους 

τους. Επιπλέον, προτιµούν να ασχολούνται πολύ µε χειρονακτικές κατασκευές/εργασίες και 

να εκφράζονται περισσότερο µε χειρονοµίες, λόγω πενίας εκφραστικών παραδειγµάτων 

(Swarbrick κλπ, 2004: 23-25). 

Ο Χ. Καρπαθίου (1994: 295) αναφέρει: 

Το άτοµο µε δυσλεξία εµφανίζει συνεχείς αποτυχίες σε διάφορες 

δραστηριότητες στις οποίες πρέπει να αγωνιστεί, παρόλο που γνωρίζει 

το αντικείµενο σε θαυµάσιο επίπεδο, φαίνεται δε να επιζητεί αυτές τις 

αποτυχίες. Προσπαθεί να φαίνεται ο «κουτός» ή ο «χαζός» µέσα σε 

κάποιο περιβάλλον, χωρίς βέβαια να δέχεται αυτή την άποψη για τον 
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εαυτό του, όπως επίσης και να αντιδρά βίαια όταν τον αποκαλούν µε 

αυτούς τους χαρακτηρισµούς. Προσπαθεί να κατανοήσει τον τρόπο 

σκέψης του. Όµως, αυτή η προσπάθεια, πολλές φορές, µπερδεύει τα 

συναισθήµατα, την πραγµατικότητα και τις επιθυµίες κτλ ευρισκόµενος 

σε µια δύνη (πλήθος – µπέρδεµα) σκέψεων, οι οποίες δεν του 

επιτρέπουν να εκµεταλλευτεί ορθά τις σκέψεις του και να εκφράσει 

κάποιες απόψεις. Βέβαια, το ίδιο το άτοµο µε δυσλεξικό σύνδροµο 

επιζητεί αυτή τη δύνη των σκέψεων, ώστε να µην είναι υποχρεωµένο να 

σκεφτεί ορθά, αποφεύγοντας έτσι τις υπευθυνότητες της ορθής σκέψης. 

Επίσης, ο Καρπαθίου (1994: 296) υποστηρίζει πως το δυσλεκτικό άτοµο εµφανίζει διάφορες 

φοβίες που εκδηλώνονται στις σχέσεις του µε τους συνανθρώπους του, µέσα στο κοινωνικό 

σύνολο στο οποίο ζει, όπως στις σχέσεις του κυρίως µε τον υπόλοιπο κόσµο (άγνωστους) 

καθώς και φοβία να βγει από το σπίτι του. Οι φοβίες καταλήγουν ενίοτε σε κρίσεις πανικού, 

που καταλαµβάνουν το άτοµο σε αδικαιολόγητες περιπτώσεις. 

 

 

 

 

 

 

Η σύµφυτη εξελικτική δυσλεξία αποτελεί ιδιαίτερη υποκατηγορία της δυσλεξίας, η οποία 

χρήζει σύντοµης µνείας σε αυτό το σηµείο, καθώς παρουσιάζεται θεµελιώδης υπολειτουργία 

των µαθησιακών λειτουργιών που σχετίζονται µε την όραση και την ακοή. Η ιδιοµορφία 

αυτού του τύπου δυσλεξίας, που την καθιστά ιδιαίτερη, είναι ότι α) δεν παρουσιάζονται όλα 

τα συµπτώµατα µε την ίδια µορφή, ένταση ή έκταση σε όλα τα παιδιά, συνεπώς απαιτείται 

εξατοµικευµένη διαγνωστική διαδικασία η οποία ιδίως στις µικρότερες ηλικίες αποτελεί 

δύσκολη και επίπονη διαδικασία και β) η εµφάνιση των ανωτέρω συµπτωµάτων δεν 

προεξοφλεί την ασφαλή διάγνωση δυσλεξίας, δεδοµένου ότι οι θεράποντες ειδικοί οφείλουν 

να εξάγουν συµπεράσµατα µέσω της µεθόδου αποκλεισµού ενδεχοµένων (Doyle, 2002: 89-

92). 

Στην εικόνα 4 απεικονίζεται η  γραφή 

ενός δυσλεξικού αγοριού 8 χρονών και 

8 µηνών µε αναστροφές, παραλήψεις, 

κλπ. και στην εικόνα 5 η αυθόρµητη 

έκθεση δυσλεξικού 10 ετών και 2 

µηνών, της Γ΄ τάξης, κανονικής 

ευφυΐας
1. 
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1.2.6.3 Η λειτουργία της µνήµης και της ακοής στα δυσλεκτικά άτοµα 

 

1.2.6.3.1 Μνήµη και δυσλεξία 

Η µνήµη είναι ένα γνωστικό σύστηµα (του εγκεφάλου) που αποθηκεύει, επεξεργάζεται και 

χειρίζεται τις πληροφορίες κατά τη διάρκεια ενός µικρού χρονικού διαστήµατος (προσωρινή 

αποθήκευση). Όπως η φωνολογική επεξεργασία, ένα κεντρικό τµήµα επεξεργασίας στις 

περισσότερες γνωστικές δραστηριότητες είναι σχετικό µε την επεξεργασία της γραπτής και 

προφορικής γλώσσας και των απαραίτητων πληροφοριών για σύνθετους γνωστικούς στόχους 

όπως η γλωσσική κατανόηση, η µάθηση, και ο διαλογισµός (Anderson, 1996: 363-373). Η 

λειτουργική µνήµη, που είναι ευρέως γνωστή θεωρία εγκεφαλικών λειτουργιών, αποτελεί 

µοντέλο της βραχυπρόθεσµης µνήµης που περιλαµβάνει την προσωρινή ολοκλήρωση, την 

επεξεργασία και την ανάκτηση των πληροφοριών (αν και συσχετίζεται µε την βραχυπρόθεσµη 

µνήµη λόγω των κοινών στοιχείων που έχουν στην λειτουργία). Οι πληροφορίες αυτές 

συσσωρεύονται από τις πέντε αισθήσεις, δηλαδή µέσω της λειτουργικής µνήµης µπορούµε να 

συγκρατούµε για µικρό χρονικό διάστηµα εικόνες, ήχους, αριθµούς, λέξεις και πολλές άλλες 

πληροφορίες (Vanderploeg, 2000: 126-128). 

Χαρακτηριστικό της βραχυπρόθεσµης µνήµης είναι ότι συγκρατεί πληροφορίες για µικρό 

χρονικό διάσηµα δηλαδή για λίγα λεπτά, ώρες ή ακόµη και λίγες µέρες, εφόσον υπάρχει 

επανάληψη της εν λόγω πληροφορίας. Σε περίπτωση όµως που υπάρχει συνεχής επανάληψη 

και επεξεργασία της ίδιας πληροφορίας, τότε η πληροφορία αποθηκεύεται στη µνήµη για 

µέρες, µήνες ακόµη και χρόνια, ενεργοποιώντας τη µακροπρόθεσµη µνήµη (Postle, 2007: 

333-350). Το 1987, οι Alan Baddeley και Graham Hitch, σε µια προσπάθεια να απεικονίσουν 

τον τρόπο λειτουργίας της βραχυπρόθεσµης µνήµης και βασιζόµενοι σε αποτελέσµατα 

πειραµατικών δεδοµένων, πρότειναν το µοντέλο της λειτουργικής µνήµης27. 

Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η βραχυπρόθεσµη µνήµη κατανέµει τις αποθηκευτικές και 

εργασιακές της λειτουργίες σε τρία κέντρα επεξεργασίας, ήτοι α) το κεντρικό εκτελεστικό 

(central executive), που διευθύνει το σύστηµα της λειτουργικής µνήµης και παίζει σηµαντικό 

                                                 
27
Είναι το συστατικό πρότυπο (µοντέλο) της λειτουργικής µνήµης των Alan Baddeley και Graham Hitch. ∆ες 

επίσης (1974), “The psychology of learning and motivation: advances in research and theory”, που αποτελεί 

πρόδροµο του οµώνυµου βιβλίου που εκδόθηκε αργότερα (1987) από τον Baddeley. 
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ρόλο στις λογικές δεξιότητες του ανθρώπου (όπως το παιχνίδι του σκακιού), ενώ επίσης, 

διαχειρίζεται όλα τα συστατικά της µνήµης για να γίνεται καλύτερη διαχείριση των 

πληροφοριών(Baddeley, 1987: 71-74). Μετέπειτα µελέτες απέδειξαν ότι η νόσος του 

Alzheimer προσβάλλει αυτό ακριβώς το κέντρο του εγκεφάλου, µε επακόλουθη µείωση 

αυτών των δεξιοτήτων (Baddeley κλπ, 1991: 2521-2542), β) το οπτικό-χωρικό (visuo-spatial, 

δηλαδή ότι έχει να κάνει µε το χώρο), το οποίο χειρίζεται τις οπτικές εικόνες, παρέχοντας ένα 

εικονικό περιβάλλον για τη φυσική προσοµοίωση, τον υπολογισµό, την τρισδιάστατη 

απεικόνιση και την οπτική ανάκληση µνήµης (Logie, 1995: 43-62). Τέλος γ) το φωνολογικό 

κύκλωµα (phonological loop), το οποίο αποθηκεύει και επεξεργάζεται την οµιλία και τις 

συναφείς πληροφορίες που απαιτούνται για την απόκτηση του πρωτεύοντος και 

δευτερεύοντος λεξιλογίου που χρησιµοποιείται στην καθηµερινότητα του ατόµου (Baddeley, 

1992: 556-559). 

Η πλειοψηφία των επιστηµόνων της Πειραµατικής ψυχολογίας και της Νευροψυχολογίας, 

συµφωνεί ότι το τµήµα της µνήµης που σχετίζεται µε τη διαδικασία της µάθησης, εντοπίζεται 

στο τρίπτυχο του ιππόκαµπου, των κροταφικών λοβών και του αµυγδαλοειδή πυρήνα. Οι 

πληροφορίες µεταφέρονται από τη βραχυπρόθεσµη µνήµη στη µακροπρόθεσµη µνήµη µέσω 

του ιππόκαµπου, ο οποίος εδρεύει στο εσωτερικό του κροταφικού λοβού. Οι πληροφορίες που 

αποκωδικοποιούνται σε διάφορες αισθητικές περιοχές του εγκεφαλικού φλοιού συγκλίνουν 

στον ιππόκαµπο και στη συνέχεια επιλέγονται οι σηµαντικότερες για περαιτέρω επεξεργασία, 

ενώ οι υπόλοιπες παραπέµπονται στη βραχυπρόθεσµη µνήµη (Burgess κλπ, 2005: 538-539). 

Ο ιππόκαµπος δηλαδή επιτελεί το ρόλο κέντρου διαλογής που συγκρίνει, ταξινοµεί και 

φιλτράρει παλιές και νέες πληροφορίες. Με παρατεταµένη χρήση της µνήµης κατά τη 

µάθηση, αυξάνονται οι αντίστοιχοι νευροδιαβιβαστές που λειτουργούν ως χηµικοί 

αγγελιαφόροι των µαθησιακών στοιχείων, µε παράλληλο επακόλουθο την αύξηση 

χωρητικότητας της βραχυπρόθεσµης µνήµης (Kandel κλπ, 1982: 433-443). 

Τα χαρακτηριστικά των δυσλεκτικών ατόµων που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη ενότητα 

συνδέονται άµεσα µε την µνήµη, αφού πολλοί επιστήµονες υποστηρίζουν πως αυτά τα άτοµα 

δυσκολεύονται στην αποµνηµόνευση. Μεγάλος αριθµός διαγνωσµένων δυσλεκτικών ατόµων 

παρουσιάζουν προβλήµατα κατά τη διάρκεια της ηχητικής ή φωνολογικής µνήµης 

(phonological/echoic memory), µη µπορώντας να συγκρατήσουν ακουστικά ερεθίσµατα 

αισθητήρια για χρονικό όριο πέραν των δύο δευτερόλεπτων, είτε κατά την επανάληψη, 

εµφανίζοντας αδυναµία στη διατήρηση και ανάκληση στοιχείων στην βραχυπρόθεσµη µνήµη 

(short-term memory) (Dehn, 2008: 92-97). Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι οι δυσλεκτικοί 
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παρουσιάζουν πρόβληµα και κατά την επανάληψη της επεξεργασίας (elaborative rehearsal), 

όσον αφορά την οργάνωση και την επεξεργασία του υλικού που προσδιορίζεται για 

αποθήκευση στο χώρο της µακροπρόθεσµης µνήµης (long-term memory) (Κουράκης, 1997: 

113). 

Η φωνολογική βραχυπρόθεσµη µνήµη παίζει σηµαντικό ρόλο στη λεξιλογική ανάπτυξη. Η 

Gathercole και οι συνάδελφοι της έχουν υποστηρίξει ότι οι κατά άτοµο µεµονωµένες 

διαφορές στη δοµή και σύνθεση της φωνολογικής βραχυπρόθεσµης µνήµης συσχετίζονται µε 

την απόκτηση λεξιλογίου και ότι η µνήµη διαδραµατίζει κρίσιµο ρόλο στην αφοµοίωση νέων 

λέξεων. Επίσης, βοηθά στην κωδικοποίηση, αποθήκευση, επεξεργασία και αποκωδικοποίηση 

των φωνολογικών πληροφοριών που παραµένουν στην ενεργό µνήµη. Στην προσπάθειά για 

παράδειγµα να καλέσουµε ένα αριθµό τηλεφώνου που µόλις ακούσαµε, τον συγκρατούµε 

προσωρινά στην ενεργό µνήµη. Εκείνο που διατηρούµε προσωρινά στη µνήµη µας είναι 

µάλλον µια φωνολογική αναπαράσταση των ονοµάτων των ψηφίων, παρά µια οπτική 

αναπαράσταση της ακολουθίας των ψηφίων (χωρίς αυτό να είναι ανέφικτο) 28 (∆ες και 

Gathercole κλπ, 1989 και 1990, Gathercole κλπ, 1991, Gathercole κλπ, 1992, Gathercole κλπ 

1997). 

Ο τοµέας της ενεργού µνήµης όπου συγκρατούνται οι φωνολογικές πληροφορίες ονοµάζεται 

φωνολογικό κύκλωµα (phonological loop). Το φωνολογικό κύκλωµα συγκρατεί συνοπτικά, 

ακριβή αντίγραφα των ακουστικών και φωνολογικών πληροφοριών. Σε ένα µουσικό κοµµάτι 

για παράδειγµα, το φωνολογικό κύκλωµα διατηρεί στη µνήµη τις εναλλαγές της µελωδίας, 

χωρίς να τηρεί πιστότητα ως προς τη χρονική διάρκεια των εναλλαγών. Αποτελείται από δύο 

µέρη που λειτουργούν από κοινού: τη φωνολογική µνήµη και την αρθρωτική διαδικασία 

ελέγχου. Η φωνολογική µνήµη µπορεί να θεωρηθεί ως χώρος καταγραφής ακουστικών 

πληροφοριών, όπου διατηρούνται µέχρι 2 δευτερόλεπτα. Η αρθρωτική διαδικασία ελέγχου 

επιτρέπει την εισαγωγή µη φωνολογικών πληροφοριών στη φωνολογική µνήµη (µε τη 

µετατροπή τους σε φωνολογικές πληροφορίες) αφενός και, αφετέρου, χρησιµοποιείται για να 

αναζωογονήσει τις ήδη υπάρχουσες φωνολογικές πληροφορίες στη φωνολογική µνήµη έτσι 

ώστε να καταστεί δυνατή η συγκράτησή τους για χρονική διάρκεια µεγαλύτερη των 2 

δευτερολέπτων (Saitou, 2001: 313-322). 

                                                 
28 Gathercole, “The Structure and Functioning of Phonological Short-term Memory” διαθέσιµο στο 

http://www.acfos.org/publication/ourarticles/index.php τελευταία πρόσβαση 26/10/2010 
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Μια ανεπαρκής φωνολογική µνήµη δεν εµφανίζεται να επιδρά αρνητικά είτε στην ανάγνωση 

είτε στην ακρόαση σε αξιοσηµείωτο βαθµό, µε την προϋπόθεση οι λέξεις να περιλαµβάνονται 

ήδη στο λεξιλόγιο ενός ατόµου. Ωστόσο, ελλείµµατα στη φωνολογική µνήµη µπορούν να 

περιορίσουν τη δυνατότητα εκµάθησης νέου γραπτού και προφορικού λεξιλογίου. Μελέτες 

παιδιών σχολικής ηλικίας δείχνουν ότι η ανεπαρκής φωνολογική µνήµη οδηγεί σε 

επιβράδυνση της ανάπτυξης του γραπτού και προφορικού λεξιλογίου. Τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε (ειδικές) µαθησιακές δυσκολίες στους τοµείς της ανάγνωσης, της 

γραµµατικής και της ορθογραφίας σχετίζονται άµεσα µε τη φωνολογική µνήµη. Εν µέρει, τα 

παιδιά µε αναπτυξιακή δυσλεξία χαρακτηρίζονται από φτωχή φωνολογική βραχυπρόθεσµη 

µνήµη (Mayringer κλπ, 2000: 128-131). Η κλασική άποψη είναι ότι υπάρχουν τρεις τοµείς της 

φωνολογικής αδυναµίας στην αναπτυξιακή δυσλεξία: α) αδυναµία στη φωνολογική 

βραχυπρόθεσµη µνήµη, β) αδυναµία στη φωνολογική συνειδητοποίηση και γ) αδυναµία στην 

άµεση πρόσβαση και παραγωγή φωνολογικών πληροφοριών (Caylak, 2010: 1-5). 

Μετά από έρευνες, διαπιστώθηκε ότι τα δυσλεκτικά άτοµα (και τα άτοµα µε ειδικές 

µαθησιακές δυσκολίες) χρησιµοποιούν διαφορετικούς τρόπους κωδικοποίησης πληροφοριών, 

ενεργοποιώντας το σηµασιολογικό περιεχόµενο των λεκτικών στοιχείων και όχι το 

φωνολογικό όπως τα µη δυσλεκτικά άτοµα. (για παράδειγµα βλ. Rack κλπ, 2004: 91-130). Η 

φωνολογική κωδικοποίηση στην ενεργό µνήµη ενδέχεται να µην είναι σηµαντική για την 

ανάγνωση των κοινών γνωστών λέξεων, αν και κάποια διαφωνία υπάρχει για αυτόν τον 

ισχυρισµό. Είναι σαφές, όµως, ότι η φωνολογική κωδικοποίηση στην ενεργό µνήµη είναι 

απαραίτητη στην προσπάθεια αποκωδικοποίησης νέων λέξεων, ιδιαίτερα των πολυσύλλαβων, 

οι οποίες αποκωδικοποιούνται τµηµατικά29. 

Τα τεστ φωνολογικής συνειδητοποίησης µετρούν τη δυνατότητα των παιδιών να 

απεικονίσουν ή να χειριστούν την υγιή δοµή των προφορικών λέξεων, δηλαδή ουσιαστικά 

αποτελούν δοκιµασία της ικανότητας φωνολογικής κωδικοποίησης, και η απόδοση που 

σηµειώνεται µπορεί να είναι ιδιαίτερα προφητική για τη δυνατότητα ή όχι ανταπόκρισης των 

παιδιών στην εκπαίδευση που παρέχεται στο δηµοτικό (Stackhouse κλπ, 2001: 72-75). Αυτό 

συµβαίνει γιατί η απόδοση στους φωνολογικούς στόχους συνειδητοποίησης θεωρείται δείκτης 

της αντιπροσωπευτικής επάρκειας ή χωρητικότητας των µακροπρόθεσµων φωνολογικών 

µνηµονικών δυνατοτήτων ενός παιδιού (Swan κλπ, 1997). 

                                                 
29
Βλ. http://blogs.sch.gr/kdayles/files/2010/06/voulgaris.pdf, τελευταία πρόσβαση: 27/10/2010 
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1.2.6.3.2 Ακοή και ∆υσλεξία 

Τα ώτα (αυτιά) είναι το κατ’ εξοχήν αισθητήριο όργανο της ακρόασης. Είναι παράλληλα 

υπεύθυνο για την αίσθηση της ισορροπίας. Εξυπηρετεί στη µεταφορά των ηχητικών κυµάτων 

από το περιβάλλον στον εγκέφαλο µέσω του ωστικού συστήµατος. Η δοµή του αναλύεται σε 

τρία µέρη: το έξω, το µέσο και το έσω ούς. Το εξωτερικό αυτί συλλέγει ηχητικά κύµατα µέσω 

του πτερυγίου και τα οδηγεί στο µέσο αυτί. Έπειτα, τα ηχητικά κύµατα µεταφέρονται στον 

ακουστικό πόρο και εκεί µεταφέρονται στο τύµπανο ως δονήσεις που θέτουν σε παλµική 

κίνηση την ευαίσθητη τυµπανική µεµβράνη. Τα οστάρια στο µέσο αυτί (σφύρα, άκµονας, 

αναβολέας) ανιχνεύουν αυτές τις δονήσεις. Οι δονήσεις περνούν µέσω του οβάλ παραθύρου 

στον κοχλία, θέτοντας το υγρό του κοχλία σε κίνηση. Αυτό προκαλεί τον µετασχηµατισµό 

των ηχητικών κυµάτων σε ηλεκτρικούς παλµούς από τα ειδικά νευρικά κύτταρα. Το 

ακουστικό νεύρο µεταδίδει αυτούς τους ηλεκτρικούς παλµούς στον εγκέφαλο, όπου και 

ακούγονται σαν ήχος. Μετά τη συλλογή ακουστικών πληροφοριών από το κάθε µέλος του 

αυτιού, γίνεται η ταυτόχρονη επεξεργασία των σηµάτων από το εσωτερικό και εξωτερικό 

αυτί. Ο εγκέφαλος, στα "κέντρα επεξεργασίας" που διαθέτει, συνδέει τα εισερχόµενα 

ακουστικά ερεθίσµατα µε σχετικές αποθηκευµένες πληροφορίες (γλώσσα / µουσική), ώστε να 

γίνονται κατανοητά τα ακουστικά 

ερεθίσµατα που προέρχονται από το αυτί30. 

Το αυτί, πέρα από την ακοή, διαθέτει ένα 

εξαιρετικό σύστηµα ρύθµισης της 

ισορροπίας. Ρυθµίζει τις κινήσεις του 

σώµατος και παίζει σηµαντικό ρόλο στην 

αντίληψη του περιβάλλοντα χώρου όπως 

στις κατευθύνσεις “πάνω”, “ κάτω”, “ δεξιά” 

και “αριστερά”. Η ασταθής ισορροπία, η 

δυσκολία στο συνδυασµό των κινήσεων, η 

κακή στάση του σώµατος και οι φτωχές 

οργανωτικές δεξιότητες οφείλονται σε 

προβλήµατα του εσωτερικού αυτιού.  Αυτές οι καταστάσεις µπορεί να προέρχονται και από 

τον τρόπο που το αυτί συνεργάζεται µε το σώµα και το νευρικό σύστηµα. Ακόµα και η κίνηση 

των µατιών ρυθµίζεται µε το αυτί, καθώς επίσης, ο συντονισµός µατιών – χεριών εξαρτάται  

                                                 
30
Βλ http://www.bacacos-earcare.gr/ViewShopStaticPage.aspx?ValueId=2306, τελευταία πρόσβαση: 28/10/2010 
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Εικόνες 6 (πάνω) και 7: Ο κοχλίας 

αναλύει και επεξεργάζεται τους 

εξωτερικούς ήχους 

από την καλή λειτουργία του αυτιού (Σακαλάκ, 2004: 31, 197) .  Κάποια παιδιά  που έχουν 

προβλήµατα στην ανάγνωση πιθανόν να έχουν µόλυνση στα αυτιά. Όταν η οµιλία κάποιου 

ατόµου είναι αργή, ίσως δεν έχει καλή ακοή (Σακαλάκ, 2004: 31), και η αδρανής και ίσια 

φωνή, χωρίς κανένα “χρωµατισµό”, είναι ένα συχνό σύµπτωµα φτωχής ανάλυσης του ήχου, 

που είναι παράγωγο του προβλήµατος ακοής.   (Σακαλάκ, 2004: 200).       

 

Η επιρροή της µουσικής στην ανθρώπινη ανάπτυξη µπορεί να γίνει πλήρως κατανοητή εάν 

ληφθεί υπόψη ότι το προθαλάµιο σύστηµα και ο κοχλίας, που βρίσκονται στα δύο τελευταία 

µέρη του αυτιού, αποτελούν θεµελιώδη λειτουργικά τµήµατα του ακουστικού κέντρου του 

εγκεφάλου (Madaule, 199731). Ο Γάλλος ωτορινολαρυγγολόγος Alfred Tomatis, δηµιουργός 

της οµώνυµης µεθόδου (βλ 1991, “the Conscious Ear” και 1996, “the Ear and Language”), 

υποστηρίζει πως πολλά δυσλεκτικά παιδιά έχουν πρόβληµα µε τα αυτιά τους και 

συγκεκριµένα µε το εσωτερικό αυτί, διότι εκεί βρίσκεται ο κοχλίας, το όργανο που ευθύνεται 

για την κατάτµηση και ανάλυση των ήχων ως προς την πηγή, 

την ένταση κλπ. Αυτή η λειτουργία οφείλει να εκτελείται 

γρήγορα και µε ακρίβεια. Όµως στους δυσλεκτικούς τα 

πράγµατα είναι διαφορετικά, καθώς η διεργασία εκτελείται µε 

αργό ρυθµό, µε συνέπεια την ασυγχρονία µεταξύ αυτού που 

ακούει και αυτού που επεξεργάζεται ο δυσλεκτικός ακροατής. 

Συνεπώς, επεξεργάζονται τη γλώσσα µε βραδύτερους 

ρυθµούς. Το ίδιο συµβαίνει και µε παιδιά µε µαθησιακές 

δυσκολίες (Σακαλάκ, 2004: 198).   

Επίσης, ο Tomatis υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι 

χρησιµοποιούν το δεξί τους αυτί ως επικρατέστερο έχουν καλύτερες επιδόσεις στις γλωσσικές 

δεξιότητες. Το δεξί αυτί συνδέεται µε το αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου, το οποίο 

επεξεργάζεται τη γλώσσα, και το αριστερό αυτί συνδέεται µε το δεξί ηµισφαίριο. Σε αυτό το 

µέρος του εγκεφάλου δεν γίνεται η επεξεργασία της γλώσσας οπόταν αυτά που ακούει το 

αριστερό αυτί θα πρέπει να περάσουν µέσω του µεσολόβιου (συνδετικό των δύο ηµισφαιρίων 

του εγκεφάλου) στο δεξί ηµισφαίριο. Αυτή η σύνδεση δεν είναι µόνο αργή αλλά δεν είναι 

αξιόπιστη επειδή σε αυτή τη διαδικασία κάποιες από τις υψηλές συχνότητες, που είναι το 

κλειδί για την ερµηνεία της γλώσσας χάνονται, για παράδειγµα, το  “ µπ ” διαφέρει µόνο στις 

υψηλές αρµονικές και κάποιος που έχει επικρατέστερο το αριστερό αυτί θα πρέπει να 

                                                 
31
∆ιαθέσιµο στο http://www.listeningcentre.com/pdf/07listening02.pdf, τελευταία πρόσβαση: 28/10/2011 
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µαντέψει αυτή τη συλλαβή από το περιεχόµενο των υπολοίπων. Κάτι τέτοιο µπορεί να 

σηµαίνει λάθη και καθυστερήσεις όχι µόνο στην οµιλία αλλά και στην πρόσληψη γενικών 

γνώσεων (Σακαλάκ, 2004: 195).  

 

1.2.6.4 Κατηγοριοποίηση της δυσλεξίας32 

Ο Καρπαθίου (1994: 189-196) υποστηρίζει ότι η δυσλεξία χωρίζεται σε τέσσερις κατηγορίες: 

ελαφρά (απλή), κλασσική (µέση), βαριά και βαρύτατη µορφή. Στην ελαφρά (απλή) µορφή, τα 

άτοµα παρουσιάζουν συµπτώµατα όπως άγχος και καθυστέρηση κατά την εκµάθηση της 

ανάγνωσης. Όµως, η κατανόηση του κειµένου µέσω της ανάγνωσης είναι σχεδόν καλή. 

Ακόµη παρουσιάζουν φαινοµενικές συγχύσεις γραµµάτων, των οποίων η συχνότητα 

επανάληψης είναι µηδαµινή. Όσο αφορά τη συµπεριφορά, αν και παρουσιάζονται 

συµπτώµατα υπερκινητικότητας (και σε µεµονωµένες περιπτώσεις ελαφρά ανήσυχος ύπνος), 

εντούτοις δεν ξεφεύγει από τα αναµενόµενα πρότυπα (1994: 189-190). 

Στην κλασσική (κανονική) µορφή, η οποία αποκαλείται έτσι λόγω συχνότερης εµφάνισης, τα 

συµπτώµατα που παρουσιάζονται είναι η σύγχυση και αναστροφή γραµµάτων, που είναι 

εντονότερα από ότι στην ελαφριά µορφή δυσλεξίας. Επίσης αδυναµία παρουσιάζεται και στον 

τοµέα της ανάγνωσης, όπου οι δυσλεκτικοί υστερούν πιο πολύ απ’ ότι τα άτοµα που ανήκουν 

στην ελαφρά µορφή επειδή καθυστερούν περισσότερο στην εκµάθηση ανάγνωσης και την 

κατανόηση του κειµένου. Όσον αφορά το συναισθηµατικό τους κόσµο, παρουσιάζουν πιο 

συχνά διαστήµατα ονειροπόλησης και συναισθηµατική αστάθεια, δηλαδή, συχνότερη και 

ευκολότερη µεταβολή συναισθηµάτων (για παράδειγµα, από τον ενθουσιασµό στην 

απογοήτευση, µε αποτέλεσµα να αλλάζει συνεχώς γνώµη και να αφήνει ατελείς εργασίες και 

εκκρεµότητες) απ’ ότι στα άτοµα µε ελαφρά µορφή δυσλεξίας. Σε αυτή την κατηγορία, ο 

ύπνος είναι αισθητά πιο ανήσυχος (Καρπαθίου, 1994: 190-191). 

Στη βαριά µορφή, οι δυσκολίες ανάγνωσης και γραφής (λόγω της σύγχυσης και αναστροφής 

των γραµµάτων) και οι συγχύσεις φθόγγων είναι εντονότερες από την πρώτη και την δεύτερη 

µορφή δυσλεξίας. Επιπλέον, η συµπεριφορά των ατόµων µε βαριά µορφή δυσλεξίας είναι 

                                                 
32  Αν και έχουν προταθεί πολλά µοντέλα κατηγοριοποίησης της δυσλεξίας, χρησιµοποιώντας ως βάση τα αίτια, 

την προέλευση ή/και τις συνέπειες του συνδρόµου, θεωρήθηκε σκόπιµο στην παρούσα µελέτη να αναφερθεί 

ο διαχωρισµός που προτείνει ο Καρπαθίου, λόγω της µικτού τύπου και επικεντρωµένης στη µάθηση 

συµπτωµατολογίας που προτείνει για την περιγραφή του φαινοµένου. Σηµειώνεται ότι ο διαχωρισµός αφορά 

την εξελικτική δυσλεξία, όπως επίσης και ότι το παρόν χωρίο αντλείται κατ’ εξοχήν από το πόνηµα του 1994. 
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σχεδόν ανυπόφορη από τους συνοµηλίκους, µε έντονη υπερκινητικότητα και η αδιαφορία και 

απροθυµία σε µαθητικές εργασίες (οµαδικές και µη) φτάνει σε σηµείο απέχθειας. Σε αυτή την 

κατηγορία, το άτοµο παρουσιάζει έντονα ανήσυχο ύπνο (Καρπαθίου, 1994: 192-194). 

Τέλος στη βαρύτατη µορφή δυσλεξίας, το δυσλεκτικό άτοµο παρουσιάζει πλήρη αδυναµία 

γραφής, αφού οι φαινοµενικές συγχύσεις γραµµάτων και οι αναγραµµατισµοί είναι 

εντονότατοι, ενώ η δυνατότητα ανάγνωσης και κατανόησης κειµένου είναι περιορισµένη. Τα 

διαστήµατα αφαίρεσης της σκέψης και ονειροπόλησης είναι πολύ πιο έντονα από τις 

προηγούµενες τρείς κατηγορίες. Η αδιαφορία σε οποιαδήποτε µαθησιακή δραστηριότητα 

είναι εντονότατη και η προτίµηση σε χειρωνακτικές εργασίες είναι εµφανής (1994: 194-196). 

Αυτή η µορφή δυσλεξίας χαρακτηρίζεται και ως µικρού βαθµού εγκεφαλική δυσλειτουργία, 

και είναι πιο σπάνια από τις άλλες κατηγορίες. Ο παρακάτω πίνακας παρέχει συνοπτικά τα 

συµπτώµατα δυσλεξίας των τεσσάρων κλινικών µορφών δυσλεξίας. 
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 Πίνακας 1 – Κλινικές Μορφές ∆υσλεξίας (Καρπαθίου, 1994: 197) 

ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΙΚΟΝΑ 

ΕΛΑΦΡΑ 
(ΑΠΛΗ) 

ΚΛΑΣΣΙΚΗ 
(ΜΕΣΗ) ΒΑΡΕΙΑ ΒΑΡΥΤΑΤΗ 

Φαινοµενικές 
συγχύσεις 
γραµµάτων 

Χρονικά και 
ποσοτικά λίγες 

Έντονες Εντονότατες Εντονότατες 

Αναγραµµατισµοί Ελάχιστοι Αρκετοί Έντονοι Εντονότατοι 

Μάθηση 
Ανάγνωσης 

Μικρή χρονική 
καθυστέρηση 

Αρκετή 
χρονική 

καθυστέρηση 

Έντονη 
χρονική 

καθυστέρηση 

Σχεδόν πλήρη 
αδυναµία 

Σχολικό 
Ενδιαφέρον 

Λίγο έως 
ελάχιστο 

Κανένα Απέχθεια Αδυναµία 

Μαθηµατικές 
Έννοιες 

Πολύ καλά Αρκετά καλά ∆υσχερείς Αδυναµία 

Λεκτικά 
Μαθηµατικά 

Λίγες 
δυσχέρειες 

Αρκετές 
δυσχέρειες 

Έντονες 
δυσχέρειες 

Αδυναµία 

Κατανόηση 
κειµένου µέσω 
αναγνώσεως 

Σχεδόν καλά 
Σηµαντικές 
δυσκολίες 

Αδυναµία 
Πλήρης 
αδυναµία 

Κατανόηση 
κειµένου 
ακουστικά 

Καλή, µε 
χρονικό 

περιορισµό 

∆υσχερείς στη 
σειρά εννοιών 

Έντονες 
δυσχέρειες 

συγκέντρωσης 
Αδυναµία 

Συµβολική 
Ανορθογραφία 

Υποφερτή Έντονη Εντονότατη 
Αδυναµία 

ορθογραφίας 

Οπτικό – 
κινητική 

Κακογραφία 

Σχεδόν 
ανύπαρκτη 

Σηµαντική 
καλυτέρευση 

Ελαφρά 
καλυτέρευση 

Αδυναµία 
γραφής 

Μετωπιαία 
Κακογραφία 

Ελαφρά 
κακογραφία 

Έντονη 
κακογραφία 

Ακατανόητη 
γραφή 

Αδυναµία 
γραφής 

Συµπεριφορά Σχεδόν καλή Υποφερτή Άσχηµη Παθολογική 

Ψυχολογικά 
Προβλήµατα 

Ήπια 
Ψυχολογικές 
δυσχέρειες 

Έντονα (στο) 
περιθώριο 

Εντονότατα 

Ύπνος 
Ελαφρά 
ανήσυχος 

Ανήσυχος 
Έντονα 
ανήσυχος 

Πολύ έντονα 
ανήσυχος 
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Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο θα πρέπει να αναφέρουµε και ορισµένα γενικά 

χαρακτηριστικά και δυσκολίες που µπορεί να έχουν τα άτοµα µε Ε.Μ.∆. (Ειδικές Μαθησιακές 

∆υσκολίες): 

1. ∆υσκολία στον προσανατολισµό, την αίσθηση του χώρου και του χρόνου 

2. ∆υσκολία στην αντίληψη της διαδοχής και της αλληλουχίας 

3. ∆υσκολία στην οργάνωση της µελέτης, της εργασίας και του χρόνου 

4. ∆υσκολία στην τήρηση του προγράµµατος 

5. Έλλειψη ενδιαφέροντος για τα βιβλία και για οτιδήποτε χρησιµοποιείται γραπτός λόγος. 

Τα άτοµα µε αυτές τις µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν πολύ συχνά ψυχολογικές 

διαταραχές, που εκτείνονται από το απλό άγχος µέχρι τη µείζονα κατάθλιψη. Είναι δύσκολο 

να διακριθεί η σχέση ανάµεσα στα αίτια και στα αποτελέσµατα. Επίσης, τα άτοµα µε αυτές τις 

δυσκολίες εµφανίζουν χαµηλή αυτοεκτίµηση, αποθάρρυνση, καταθλιπτικό συναίσθηµα και 

άλλα παρόµοια προβλήµατα. Με τα συνεχόµενα προβλήµατα που καλούνται τα άτοµα µε 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες να αντιµετωπίσουν σε σχέση µε την µάθηση (και όχι µόνο) 

προκαλείται απογοήτευση σε τέτοιο βαθµό, ώστε εύκολα κατέχονται από αισθήµατα 

ηττοπάθειας και θέλουν να παρατήσουν κάθε προσπάθεια τους για µάθηση. Παρόλη την 

αδυναµία που δείχνουν τα άτοµα µε Ε.Μ.∆. στην έκφραση, έχουν πλούσιο συναισθηµατικό 

κόσµο, καλή κριτική ικανότητα, προβληµατίζονται για τα κοινωνικά θέµατα, έχουν 

διαµορφωµένες θέσεις και απόψεις αλλά δυσκολεύονται να βρουν τις λέξεις για να 

εκφραστούν. 

Για το λόγο αυτό, συνιστάται πρωτίστως ειδική διάγνωση από τα αρµόδια Κ∆ΑΥ (Κέντρα 

∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης), προκειµένου να διαπιστωθούν οι τοµείς στους 

οποίους εντοπίζονται αδυναµίες και να γίνουν οι αναγκαίες θεραπευτικές παρεµβάσεις 

ανάλογα µε το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών, έτσι ώστε να αποφεύγονται οι αρνητικές 

σχολικές επιδόσεις και η επακόλουθη χαµηλή αυτοεκτίµηση που επιφέρει πλήγµατα στον 

ευαίσθητο παιδικό ψυχισµό λόγω της ενδεχόµενης άγνοιας του οικιακού και εκπαιδευτικού 

περιβάλλοντος
33. Η υπό του µετρίου σχολική απόδοση, η λανθασµένη ή ανεπαρκής διάγνωση 

και η λόγω άγνοιας αρνητική και απορριπτική αντιµετώπιση αυτών των παιδιών από τους 

γονείς και τους εκπαιδευτικούς µε υποτιµητικές συγκρίσεις, παρόλο που είναι φυσιολογική 

                                                 
33
Πειραµατικό Αναλυτικό Πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, διαθέσιµο στο http://www.scribd. 

com/doc/49315031/app-mathisiakes-dyskolies-1, τελευταία πρόσβαση: 01/06/2011 
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αντίδραση, προκαλούν σοβαρά δευτερογενή ψυχολογικά προβλήµατα που συντρίβουν την 

αυτοπεποίθηση και τον αυτοσεβασµό των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες. 

Επιπλέον, οι γονείς οφείλουν να µεριµνούν για την ενηµέρωση τους και τη συνεχή 

επαγρύπνηση, ώστε να παραπέµπουν τα παιδιά τους σε αρµόδιους ιατρούς όταν εµφανίζονται 

τα πρώτα συµπτώµατα δυσλεξίας. Η έγκαιρη διάγνωση της δυσλεξίας ή η πρόγνωση κατά την 

προσχολική ηλικία σε συνδυασµό µε την εξατοµικευµένη ψυχο-εκπαιδευτική αντιµετώπιση 

αυτών των ατόµων και την παιδαγωγικά σωστή αντιµετώπιση των γονέων στο σπίτι και των 

εκπαιδευτικών και των συµµαθητών στο σχολείο θα συντελέσει στην βελτίωση των 

ικανοτήτων και της ποιότητας ζωής των δυσλεκτικών παιδιών. Όσο πιο έγκαιρα 

πραγµατοποιείται η διάγνωση της δυσλεξίας ή ακόµη καλύτερα, τόσο πιο αποτελεσµατική 

γίνεται η αντιµετώπιση και τόσο µειώνονται οι συνεπακόλουθες ψυχολογικές συνέπειες. 
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Κεφάλαιο 2: ∆ιάσπαση Ελλειµµατικής Προσοχής – Attention deficit hyperactivity 

disorder (ADHD) και Υπερκινητικό Σύνδροµο 

 

Η διάσπαση προσοχής, όπως και η δυσλεξία είναι διαταραχή του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος, συνήθως κληρονοµική, η οποία προκαλεί δυσκολίες στην προσοχή και τη 

συγκέντρωση, την εκµάθηση και τη µνήµη, καθώς επίσης και δυσκολίες σε προσωπικές και 

επαγγελµατικές σχέσεις. Τα τρία κύρια χαρακτηριστικά αυτής της αναταραχής είναι η 

διασπαση της προσοχής, η υπερκινητικότητα και η παρορµητικότητα (Barkley κλπ, 2006: 76-

83). Σύµφωνα µε την Tannock (1998: 80-90), ένα ποσοστό παιδιών και συγκεκριµένα 

αγοριών σε αναλογία 3:1 (τρία προς ένα) εµφανίζουν ADHD. Το ποσοστό αυτό παγκοσµίως 

ανέρχεται σε 3 - 6%, ανεξάρτητα από τον τόπο καταγωγής ή το πολιτισµικό υπόβαθρο. 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα διαγνωστικά κριτήρια τα οποία χρησιµοποιούνται σε 

κάθε χώρα είναι διαφορετικά. Ενδεικτικά, στις ΗΠΑ 9% του συνολικού αριθµού των παιδιών 

εικάζεται ότι πάσχουν από ADHD, ενώ στη Βρετανία µόλις 0,03% του ιδίου συνόλου 

λαµβάνει αντίστοιχη διάγνωση (βλ αντίστοιχα Hinshaw, 1994 και Kewley, 1998) (Κεράτσα, 

2004)34. 

Παρά τα ποσοστά που αναφέρθηκαν ανωτέρω, η εµφάνιση ADHD δεν είναι τόσο συχνό 

φαινόµενο. Παρόλο που πολλά παιδιά, ιδίως αγόρια, µπορούν να χαρακτηριστούν 

υπερκινητικά ή ανίκανα να καθίσουν ήσυχα ή να συγκεντρωθούν για µεγάλο χρονικό 

διάστηµα, η πραγµατικά κλινική οντότητα απαιτεί τη συσσωρευµένη εµφάνιση 

συγκεκριµένου αριθµού συνυπαρχόντων δυσκολιών. Εικάζεται ότι υπό αυτή την προϋπόθεση, 

προσβάλλει 1 στα 100 παιδιά κάτω των 11 ετών, µε συνηθέστερη εµφάνιση σε αγόρια παρά 

σε κορίτσια και µε αναλογία 2:1. Καθώς η σωµατική υπερκινητικότητα ελλατώνεται µε την 

ηλικία, λίγα είναι ακόµη γνωστά για την φύση αυτών των προβληµάτων στην εφηβεία και τη 

µετέπειτα ζωή του ατόµου (Βοστάνης, 2003)35 . Νεότερες έρευνες κατατείνουν στο 

συµπέρασµα ότι οι υπολειπόµενες δυσκολίες, όπως η διάσπαση προσοχής και η γνωστική 

                                                 
34   ∆ιαθέσιµο στο http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload &name=News &file=article &sid= 

172&mode=thread&order=0&thold=0, τελευταία πρόσβαση: 29/10/2010 
35  ∆ιαθέσιµο στο http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name= News&file= article &sid= 

134 & mode=thread&order=0&thold=0, τελευταία πρόσβαση: 29/10/2010, καθώς επίσης και στο http://www. 

childmentalhealth.gr/Wc276aa50cfa3.htm, τελευταία πρόσβαση: 24/05/2011 
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παρόρµηση παραµένουν στην πρώιµη εφηβική και ενήλικη ζωή του ατόµου και συνδέονται 

κυρίως µε την ικανότητα συγκέντρωσης του νεαρού ατόµου ή την κοινωνική ωριµότητα, 

παρόλο που η τελευταία δεν αποτελεί διαγνωστικό χαρακτηριστικό, βάσει των κριτηρίων 

διάγνωσης DSM-IV. Μεταξύ 30 και 50% των παιδιών µε ADHD έχουν επίσης προβλήµατα 

συµπεριφοράς (εναντιωµατική συµπεριφορά) και αυτός ο συνδυασµός είναι δυσκολότερος 

στην θεραπευτική αντιµετώπιση (Rohde κλπ, 2004: 61-70). 

Τα παιδιά µε ∆ιάσπαση Προσοχής ζουν σε µια συνεχή κατάσταση υπερδιέγερσης µε το 

νευρικό τους σύστηµα να λαµβάνει και να επεξεργάζεται συνεχώς ερεθίσµατα. Για αυτό το 

λόγο αδυνατούν να περιµένουν τη σειρά τους στην τάξη, σε παιχνίδια, στη συζήτηση ή σε 

άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Ακόµη, στην τάξη, σηκώνονται από την θέση τους και 

τριγυρίζουν στο χώρο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα ανήσυχο κλίµα κατά τη 

διδασκαλία µαθηµάτων. Συχνά δεν µπορούν να συγκεντρωθούν για όσο χρόνο χρειάζεται, 

είναι ανυπόµονα, ανοργάνωτα, ζωηρά, ατίθασα, αεικίνητα, βιάζονται, δεν µπορούν να 

περιµένουν τη σειρά τους, δεν τελειώνουν αυτά που αρχίζουν, είναι ευέξαπτα, µε έντονα 

συναισθήµατα, άτοµα της τελευταίας στιγµής και τους λείπει η αίσθηση του χρόνου. Ένα 

παράπονο που έχουν πολλοί γονείς παιδιών µε ADHD είναι ότι τα παιδιά τους δεν έχουν 

σωστή αίσθηση του χρόνου, µε αποτέλεσµα να µην τον διαχειρίζονται σωστά (Sonna, 2005: 

1-10). 

Μελέτη που διεξήγαγε και κατόπιν δηµοσίευσε η οµάδα του νευροψυχολόγου ∆ρ. Barkley, 

στο περιοδικό Journal of the International Neuropsychological Society, αποδεικνύει ότι η 

δυσχερής παρακολούθηση του χρόνου, δηλαδή η ελλιπής αίσθηση του χρόνου, µπορεί να 

είναι βασικό χαρακτηριστικό στα άτοµα µε ADHD (∆ιάσπαση Ελλειµµατικής Προσοχής). Σε 

αυτή την µελέτη, 12 παιδιά µε ADHD και 26 παιδιά χωρίς ADHD µε ηλικιακό εύρος 6 – 14 

χρονών, εξετάστηκαν σε µια εργασία χρονικής αναπαραγωγής. Τα υποκείµενα είχαν στη 

διάθεσή τους χρονικά διαστήµατα 12, 24, 36, 48 και 60 δευτερολέπτων. Στο ήµισυ της 

εργασίας τους, παρεχόταν ερέθισµα απόσπασης προσοχής ώστε να καθοριστεί το κατά πόσο 

θα επηρεαστεί η απόδοσή τους. Σε µια δεύτερη µελέτη, επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία µε 

παράλληλη χορήγηση µεθυλφαινιδάτης (ηρεµιστικό που χορηγείται στα παιδιά µε ADHD 

(Barkley, 1997: 359-369). 

Στην πρώτη µελέτη, παιδιά χωρίς ADHD παρουσίασαν χρονική ακρίβεια και δεν 

επηρεάζονταν από τα διάφορα εξωτερικά ερεθίσµατα, αντιθέτως προς τα παιδιά µε ADHD. 

Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι, παρά τη χορήγηση µεθυλφαινιδάτης (που περιέχεται στο  
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ευρέως χρησιµοποιούµενο φάρµακο Ritalin) στο επαναληπτικό πείραµα, δεν επήλθε βελτίωση 

των επιδόσεων. Το συµπέρασµα αυτής της µελέτης ήταν ότι τα άτοµα µε ADHD 

παρουσιάζουν σηµαντικό εγγενές έλλειµµα χρονικής αντίληψης και διαχείρισης, που τα 

ακολουθεί και στην ενήλικη ζωή τους. Προκειµένου να µετριαστεί το πρόβληµα, ο ∆ρ David 

Rabiner προτείνει στους γονείς να αγοράσουν στο παιδί ένα ρολόι χεριού µε υπενθύµιση ή 

ένα ξυπνητήρι και να θέτουν χρονικά όρια στο παιδί, ώστε να βοηθούνται στον υπολογισµό 

του χρόνου (Rabiner, 2004)36. 

Η διάσπαση προσοχής εµφανίζεται συνήθως παράλληλα µε µαθησιακά προβλήµατα, αλλά 

µπορεί σπανίως να υπάρξει και χωρίς αυτά. Όταν όµως συνυπάρχουν, τότε το πρόβληµα 

γίνεται σοβαρότερο και χρειάζεται άµεση αντιµετώπιση, Η ∆ιάσπαση Ελλειµµατικής 

Προσοχής αποτελεί από µόνη της σοβαρή δυσκολία στα άτοµα που παρουσιάζεται. 

∆εδοµένου ότι είναι συµπεριφορική διαταραχή, έχει αντίκτυπο στο σύνολο του βίου των 

πασχόντων. Όταν δε συνυπάρχει και µε µαθησιακή δυσκολία όπως για παράδειγµα µε τη 

δυσλεξία, τα πράγµατα γίνονται πάρα πολύ δύσκολα και περίπλοκα, καθώς η δυσλεξία, 

αποτελεί από µόνη της (χωρίς προβλήµατα συµπεριφοράς) µια µαθησιακή δυσκολία, η οποία 

για λόγους που αναφέρθηκαν προηγουµένως, δυσκολεύει ακόµη περισσότερο τη διαδικασία 

της µάθησης37. 

Όταν ένα άτοµο έχει µαθησιακές δυσκολίες σε ένα ή περισσότερους τοµείς, βαριέται και είναι 

πολύ εύκολο να απογοητεύεται και να τα παρατάει, πόσο µάλλον όταν έχει ταυτόχρονα 

πρόβληµα συγκέντρωσης και υπερκινητικότητα. Τα προβλήµατα συµπεριφοράς και οι 

µαθησιακές δυσκολίες όταν συνδυάζονται, είναι ένας δύσκολος συνδυασµός και κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας, χρειάζεται µεγάλη προσοχή από τους εκπαιδευτικούς, και 

προπαντός γνώση για το αντικείµενο των (ειδικών) µαθησιακών δυσκολιών και µεγάλη 

υποµονή. Εκπληκτικό παραµένει το γεγονός ότι, τόσο στη δυσλεξία όσο και στη διάσπαση 

προσοχής, η αναλογία εµφάνισης ανά φύλο διεθνώς είναι 4 ή 9 προς 1 εις βάρος των αγοριών 

(Quinn, 2001: 18-24). 

Η διάσπαση προσοχής και το υπερκινητικό σύνδροµο έχουν µακροσκελές ιστορικό 

παρατήρησης. Ο Αµερικάνος ψυχολόγος και φιλόσοφος William James είχε κάνει ήδη το 

1890 εκτενή αναφορά στα συµπτώµατα του ADHD, χωρίς όµως να αποπειραθεί να το 

ονοµατίσει. Στις αρχές του 20ου αιώνα ο Βρετανός παιδίατρος George Still έκανε νύξη για 

                                                 
36
Βλ http://www.adhdlibrary.org/library/sense-of-time-in-children-with-adhd/, τελευταία πρόσβαση: 29/10/2010 

37
Βλ http://www.dyslexiacenters.gr/∆υσλεξία--∆ιάσπαση-Προσοχής.aspx, τελευταία πρόσβαση: 24/05/2011  
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«παθιασµένα παιδιά» µε πιθανό εγκεφαλικό τραυµατισµό, το 1902 (Rohde κλπ, 2004: 61). 

Λίγο αργότερα (1917/1918) µια φοβερή επιδηµία µολυσµατικής εγκεφαλίτιδας στην Νότια 

Αµερική, είχε σαν αποτέλεσµα οι επιζήσαντες να παρουσιάσουν διάσπαση προσοχής, 

διαλείψεις µνήµης, προβληµατική συµπεριφορά και χαρακτηριστικά ενστικτώδεις κινήσεις. 

Ιδιαίτερα τα παιδιά µε αυτή τη διαταραχή δεν µπορούσαν εύκολα να ελέγξουν τη 

συµπεριφορά και τις κινήσεις τους, που πολλές φορές ήταν απότοµες και 

επαναλαµβανόµενες, χωρίς κάποιο σκοπό (Holowenko, 1999: 13-14). 

Πριν και µετά το Β' Παγκόσµιο πόλεµο (περίοδος 1930-1950), βετεράνοι στρατιώτες 

παρουσίασαν συνδυασµό συµπτωµάτων που ονοµάστηκαν "Ελάχιστη Εγκεφαλική Βλάβη" 

(Minimal Brain Damage). Αργότερα, η ονοµασία αυτή αντικαταστάθηκε από τον όρο 

"Ελάχιστη Εγκεφαλική ∆υσλειτουργία" (Minimal Brain Dysfunction). Τέλος, στα µέσα της 

δεκαετίας του 1970, παγιώθηκε η ονοµασία ADD (Attention Deficit Disorder). Η τελική της 

µορφή και ονοµασία, η οποία ισχύει έως και σήµερα είναι ADHD (Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder) δηλαδή Σύνδροµο ∆ιάσπασης Προσοχής και Υπερκίνησης. Σήµερα 

το ADD είναι περισσότερο γνωστό ως Μετά-τραυµατικό σύνδροµο (Combat Stress Reaction 

Syndrome) ή πιο απλά ‘shell shock’ όπως ονοµάστηκε µετά την επέµβαση των Βρετανών στα 

Falkland Islands και αργότερα µε την επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήµου (Shephard, 2000: 

391-392). Έτσι µπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή η διάσπαση προσοχής στα παιδιά, 

δηλαδή η εµφάνιση συµπεριφοράς που ονοµάζεται ‘spacing out’ δηλαδή η πλήρης αφαίρεση 

προσοχής και ο συνεπαγόµενος εγκλεισµός του ατόµου στον εαυτό του. Σύµφωνα µε το 

λεξικό Webster, αυτή η συµπεριφορά οµοιάζει µε αυτιστικές τάσεις (Parker, 2008: 194), 

οπότε µπορούµε να πούµε ότι παιδιά που υποφέρουν από διάσπαση προσοχής ενδεχοµένως να 

έχουν και ελαφριάς µορφής αυτισµό. 

Αµερικανοί επιστήµονες υποστηρίζουν ότι θα πρέπει το Ritalin να συνοδεύεται πλέον από 

σχετική προειδοποίηση για παρενέργειες υψηλού κινδύνου. Σύµφωνα µε ερευνητικά στοιχεία, 

από το 1999 έχουν σηµειωθεί στις ΗΠΑ 51 θάνατοι παιδιών και ενηλίκων (από καρδιακές 

επιπλοκές). Η πλειοψηφία ήταν άτοµα πάσχοντα από ADHD, στα οποία χορηγούνταν το 

Ritalin. Επίσης στοιχεία για εννέα θανάτους παιδιών που χρησιµοποιούσαν Ritalin στο 

πλαίσιο της φαρµακευτικής τους αγωγής, έδωσε στη δηµοσιότητα ο Βρετανικός Οργανισµός 

Ελέγχου Φαρµάκων. Το πλέον σύγχρονο φάρµακο για τη διαταραχή αυτή στα παιδιά είναι το 
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Concerta, το οποίο χρησιµοποιείται διεθνώς και στη χώρα µας, ενώ το Ritalin είναι φάρµακο 

παλαιότερης γενιάς, αναφέρει ο κ. Ζαχαράκης38. 

Όπως είναι γνωστό σε όλους, οι καταχρήσεις των φαρµάκων, από των πιο «απλών» µέχρι και 

των πιο «σύνθετων», έχουν βλαβερές επιπτώσεις στην υγεία, πόσο µάλλον η κατάχρηση 

ηρεµιστικών στα παιδιά. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις, η χορήγηση των φαρµάκων τείνει 

να εµφανίζει αντίθετα ή και απρόοπτα αποτελέσµατα από τα αναµενόµενα. Το πιο ισχυρό 

φάρµακο για να κρατήσει ο γονιός και ο εκπαιδευτικός την προσοχή του παιδιού µε αυτό το 

σύνδροµο είναι να βρίσκει ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και παιχνίδια και πάνω απ’ όλα να 

δείχνουν υποµονή και αγάπη για τα παιδιά µε ADHD. 

Το σύνδροµο διάσπασης προσοχής (ADD), όσο και το υπερκινητικό σύνδροµο µε διάσπαση 

προσοχής (ADHD) είναι στενά συνδεµένα µεταξύ τους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι το ADD 

προϋπήρχε ως ονοµασία. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι, το ADHD χρησιµοποιήθηκε ως όρος 

που περιγράφει πληρέστερα την παθολογία, καθώς περιλαµβάνει και την υπερκινητικότητα. 

Σύµφωνα µε τους Pollock και Waller, για να έχει ένα άτοµο ADD θα πρέπει να υπάρχει ένα 

ιστορικό διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας τουλάχιστον για ένα εξάµηνο. ∆εν 

αποκλείεται ένα παιδί µε έντονη διάσπαση προσοχής να εµφανίζει και άλλα κοινωνικού τύπου 

συµπτώµατα(1994: 1-10 και 29-39). Το ADHD είναι κλινική διάγνωση που σχετίζεται µε την 

αποδιοργάνωση στη συµπεριφορά ενός παιδιού. Αυτού του είδους οι δυσκολίες απαντώνται 

στη γενικότερη εξέλιξή του, τόσο στη σχολική ή ακαδηµαϊκή επίδοση όσο και στο 

οικογενειακό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται ένα παιδί (Taylor 

κλπ, 1998: 161-169). 

2.1 Χαρακτηριστικά και δυσκολίες παιδιών και ατόµων µε ∆ιάσπαση Ελλειµµατικής 

Προσοχής
39 

Σύµφωνα µε το σύστηµα ταξινόµησης συµπτωµάτων DSM-IV που προτείνει η Αµερικανική 

Ψυχιατρική Ένωση (American Psychiatric Association), προκειµένου να διαγνωστεί ασφαλώς 

το σύνδροµο ADHD σε άτοµα παιδικής ηλικίας πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις, ήτοι 

α) έξι ή περισσότερα από τα συµπτώµατα που αναφέρονται στις παρακάτω λίστες έχουν 

                                                 
38

∆ιαθέσιµο στο http://archive.enet.gr/online/online_text/c=111,dt=13.02.2006,id=50114064, τελευταία 

πρόσβαση: 30/10/2010 
39  Το παρόν χωρίο έχει µεταφραστεί και παρατίθεται από τον αντίστοιχο πίνακα που διατίθεται στο πρωτότυπο 

άρθρο των Rohde κλπ (2004: 65) 
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επιµείνει για τουλάχιστον 6 µήνες σε δυσπροσάρµοστο και ασυνεπή βαθµό ως προς το 

αναµενόµενο αναπτυξιακό επίπεδο πρέπει να είναι εµφανή, β) κάποιες ενδείξεις 

υπερκινητικότητας, παρορµητικότητας ή απροσεξίας που προκάλεσαν τη βλάβη ήταν 

παρούσες πριν το 7ο έτος της ηλικίας, γ) τα συµπτώµατα παρουσιάζονται σε πάνω από 2 

περιβάλλοντα (σπίτι, σχολείο ή εργασία), δ) πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρα στοιχεία κλινικά 

σηµαντικής βλάβης σε κοινωνικές, ακαδηµαϊκές ή εργασιακές λειτουργίες ή τέλος ε) τα 

συµπτώµατα δεν παρατηρούνται εξ’ ολοκλήρου κατά τη διάρκεια διάχυτης αναπτυξιακής 

δυσλειτουργίας, σχιζοφρένειας, ή άλλης ψυχωτικής διαταραχής και δεν χαρακτηρίζονται 

καλύτερα από µια άλλη πνευµατική διαταραχή (παράδειγµα διαταραχές στη διάθεση, άγχος, 

αντικοινωνική δυσλειτουργία ή διαταραχές προσωπικότητας). 

 

2.1.1 Απροσεξία 

a. Αποτυγχάνουν να επικεντρώσουν την προσοχή τους σε λεπτοµέρειες ή κάνουν λάθη 

απροσεξίας σε σχολικές εργασίες ή άλλες εξωσχολικές δραστηριότητες. 

b. ∆υσκολεύονται στη διατήρηση προσοχής σε καθήκοντα ή δραστηριότητες παιχνιδιού. 

c. Φαίνεται να µην ακούν όταν τους απευθύνεται ο λόγος. 

d. ∆εν ακολουθούν µέχρι τέλους οδηγίες και αποτυγχάνουν να διεκπεραιώσουν σχολικές 

εργασίες, δουλειές που τους ανατίθενται ή καθήκοντα στο χώρο εργασίας (χωρίς να 

οφείλεται σε εναντιωµατική συµπεριφορά ή αποτυχία κατανόησης των οδηγιών). 

e. ∆υσκολεύονται να οργανώσουν τις διορισθείσες εργασίες και δραστηριότητες 

f. Αποφεύγουν ή αποστρέφονται ή είναι απρόθυµα να εµπλακούν σε δουλειές που 

απαιτούν αδιάπτωτη πνευµατική προσπάθεια (όπως σχολική εργασία ή προπαρασκευή 

των µαθηµάτων στο σπίτι). 

g. Χάνουν αντικείµενα απαραίτητα για εργασίες ή δραστηριότητες (πχ παιχνίδια, 

σχολικές εργασίες που έχουν δοθεί για το σπίτι, µολύβια, βιβλία). 

h. Η προσοχή τους διασπάται εύκολα από εξωτερικά ερεθίσµατα. 

i. Ξεχνούν καθηµερινές δραστηριότητες. 
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2.1.2 Υπερκινητικότητα 

a. Κινούν συνεχώς και άσκοπα τα χέρια ή τα πόδια ή στριφογυρίζουν στη θέση τους. 

b. Αφήνουν τη θέση στην τάξη ή σε οποιεσδήποτε άλλες περιστάσεις, όπου αναµένεται 

ότι θα παραµείνουν καθισµένοι. 

c. Τρέχουν εδώ κι εκεί και σκαρφαλώνουν µε τρόπο υπερβολικό σε περιστάσεις που 

τέτοια συµπεριφορά είναι ανάρµοστη (στους ενήλικες εκδηλώνεται ως αίσθηµα 

ανυποµονησίας). 

d. ∆υσκολεύονται να παίζουν ή να συµµετέχουν σε δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου 

µε ήσυχο τρόπο. 

e. Είναι διαρκώς σε κίνηση και συχνά ενεργούν σαν να «κινούνται µε µηχανή». 

f. Οµιλούν υπερβολικά ή µε φλυαρία. 

 

2.1.3 Παρορµητικότητα 

a. Απαντούν απερίσκεπτα πριν ολοκληρωθεί η ερώτηση, ασχέτως εάν απευθύνεται προς 

αυτούς ή όχι. 

b. ∆υσκολεύονται να περιµένουν τη σειρά τους, µε αποτέλεσµα να παρεισφρέουν στην 

οµαλή λειτουργία της δραστηριότητας και να προκαλούν την αποδοκιµασία των 

συνοµηλίκων τους. 

c. ∆ιακόπτουν ή ενοχλούν µε την παρουσία τους τα υπόλοιπα άτοµα του συνόλου (πχ 

παρεµβαίνουν σε συζητήσεις ή παιχνίδια). 

 

2.2 Οµοιότητες και διαφορές µε τη δυσλεξία 

Ερευνητικό πρόγραµµα που διεξήχθη από τους παιδοψυχολόγους Bradford και Ferguson για 

λογαριασµό του ηλεκτρονικού περιοδικού Dyslexia Magazine for Parents και περιλάµβανε 

την εξέταση των αξιολογήσεων 100 δυσλεκτικών παιδιών και µε κριτήριο την άµεση 

εκµάθηση, διαπίστωσε ότι 46 από αυτά παρουσίαζαν ταυτόχρονα και ADHD. Η διάσπαση  
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προσοχής εµφανίζεται µε ή χωρίς µαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία. Όµως, στη συντριπτική 

πλειοψηφία συνυπάρχει µε µαθησιακές δυσκολίες ή δυσλεξία και τότε είναι ακόµη πιο 

επιτακτική η πρώιµη και έγκαιρη διάγνωση και αντιµετώπισή της40. 

«Η ∆υσλεξία και η ∆ιάσπαση Προσοχής συνήθως συνυπάρχουν και 

έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Και στις δύο περιπτώσεις, όταν το παιδί 

δυσκολεύεται στην ανάγνωση ή σε οποιοδήποτε τοµέα της µάθησης, 

απογοητεύεται και αποφεύγει να κάνει προγραµµατισµένες εργασίες. 

Μέσα από αυτή την απογοήτευση µπορεί να εκδηλώσει µια ανάρµοστη 

συµπεριφορά» (Pendower, 2010) 41. 

Οι οµοιότητες των δύο συνδρόµων εκτείνονται και στα γενεσιουργά αίτια, δηλαδή έχουν 

βιολογική προέλευση, διέπονται από τη κληρονοµικότητα και έχουν την ίδια αναλογία 

εµφάνισης ως προς τα φύλα σε διεθνές επίπεδο. Τα παιδιά µε ∆υσλεξία και ∆ιάσπαση 

Προσοχής (DADHD), πολλές φορές αδίκως αποτελούν τους στόχους φράσεων όπως: 

• «Έξυπνο παιδί, αλλά αδιάφορο και τεµπέλης στα µαθήµατα» 

• «Αφού τα γνωρίζεις, γιατί δεν τα γράφεις σωστά;» 

• «Σου µιλάω και είναι σαν να µην µ' ακούς» 

• «Άµα θέλεις, µπορείς» 

• «Πρόσεχε, κάτσε φρόνιµα, µην κουνιέσαι, µην ενοχλείς, µην πειράζεις,….» 

Η διαφορά είναι ότι το σύνδροµο της δυσλεξίας εκδηλώνεται πρωτίστως ως δυσκολία 

µαθησιακής φύσεως, αν και πολλά από τα δυσλεκτικά παιδιά έχουν και προβλήµατα µε τη 

συµπεριφορά, ενώ η διάσπαση (ελλειµµατικής) προσοχής αφορά τη συµπεριφορά των ατόµων 

εντός οποιουδήποτε ευρύτερου συνόλου, παρόλο που µερικές φορές συνυπάρχει και µε 

κάποιο µαθησιακό πρόβληµα (Richardson, 2000: 1-2)42. 

Σε σπάνιες περιπτώσεις δυσλεκτικά παιδιά εµφανίζουν συµπτώµατα υπερκινητικότητας ή 

παρορµητικότητας, που είναι ίδια της διάσπασης ελλειµµατικής προσοχής. Αυτό έχει ως 

συνέπεια τα δυσλεκτικά άτοµα να είναι λιγότερο επιρρεπή σε επικίνδυνες πράξεις που είναι 
                                                 
40  Έρευνα που δηµοσιεύτηκε στο ηλεκτρονικό περιοδικό Dyslexia Online Magazine, τεύχος 38 (Φεβρουάριος 

2008), διαθέσιµο στο http://www.dyslexia-parent.com/mag38.html, τελευταία πρόσβαση: 02/11/2010 
41 ∆ιαθέσιµο στο http://www.addandadhd.co.uk/adhd-dyslexia.html, τελευταία πρόσβαση 02/11/2010 
42 Richardson, Alexandra, “Dyslexia, Dyspraxia and ADHD – Can Nutrition Help?”, διαθέσιµο ηλεκτρονικά στο  

http://www.apraxia-kids.org/atf/cf/%7B145BA46F-29A0-4D12-8214-8327DCBAF0A4%7D/richardson.pdf, 

τελευταία πρόσβαση: 10/05/2011 
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αντίστοιχα χαρακτηριστικές των ατόµων µε διάσπαση ελλειµµατικής προσοχής. Επιπλέον, 

δεν έχουν προβλήµατα στην εστίαση της προσοχής τους σε δραστηριότητες που δεν 

περιλαµβάνουν το διάβασµα, σε αντίθεση µε άτοµα µε ADHD, τα οποία µε δυσκολία 

µπορούν να εστιάσουν την προσοχή τους σε οποιαδήποτε δραστηριότητα (Pendower, 2010). 

Για να συγκριθούν οι συµπεριφορές ενός παιδιού µε δυσλεξία ή διάσπαση ελλειµµατικής 

προσοχής µε άλλα αντίστοιχα άτοµα, µέρα προς µέρα (αν βελτιώνεται, χειροτερεύει ή 

παραµένει στάσιµη), θα ήταν χρήσιµο οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να κρατούν ηµερολόγιο, 

ώστε να γνωρίζουν πότε και ποια µέρα ακριβώς εµφάνισαν θετική ή αρνητική συµπεριφορά 

καθώς και να καταγράφουν τους τρόπους µε τους οποίους αντιµετώπισαν τις αρνητικές 

συµπεριφορές και στη συνέχεια να αντιπαραβάλλουν τις παρατηρήσεις και σηµειώσεις τους 

σε προκαθορισµένες συναντήσεις συµβουλευτικής στα πλαίσια του σχολείου όπου φοιτούν οι 

µαθητές µε µαθησιακές δυσκολίες. Με αυτό τον τρόπο συνεργασίας µεταξύ γονέων και 

εκπαιδευτικών µπορεί να δηµιουργηθεί αρχείο που να δρα ταυτόχρονα ως οδηγός για τους 

γονείς αλλά και ως επιµορφωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς, πρακτικές οι οποίες 

ακολουθούνται κατά κόρον σε διεθνές επίπεδο αλλά δυστυχώς αγνοούνται από το ελλιπές 

εκπαιδευτικό σύστηµα του τόπου µας. 

 

2.3 Χρήσιµες συµβουλές και τεχνικές για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς για την 

επιτυχή αντιµετώπιση της ∆ιάσπασης Ελλειµµατικής Προσοχής και των (Ειδικών) 

Μαθησιακών ∆υσκολιών 

Σύµφωνα µε το ∆ιαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της Αµερικανικής Ψυχιατρικής 

Οµοσπονδίας, υπάρχουν τέσσερις ευρείες κατηγορίες ADHD µε βάση τα συµπτώµατα 

(American Psychiatric Association, 2000: 83-92). Συνεπώς είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί 

να γνωρίζουν ότι α) δεν υπάρχει ουσιαστικά ένα σύνδροµο ΣΕΠ/Υ – Σύνδροµο 

Ελλειµµατικής Προσοχής/Υπερκινητικότητας (ADHD), αλλά πολλά, β) ότι το ΣΕΠ/Υ σπάνια 

εµφανίζεται "µόνο του", αλλά ότι συνήθως εµφανίζεται εκ παραλλήλου µε άλλα προβλήµατα, 

όπως οι µαθησιακές δυσκολίες ή τα συναισθηµατικά προβλήµατα, γ) ότι οι τρόποι εκδήλωσης 

του ΣΕΠ/Υ αλλάζουν όπως ακριβώς και ο καιρός, δηλαδή παράλογα και απρόσµενα και δ) ότι 

η αντιµετώπιση του ΣΕΠ/Υ, παρά τις διαφωτιστικές επεξηγήσεις που απαντώνται σε διάφορα 

κείµενα, εξακολουθεί να απαιτεί σκληρή δουλειά και ιδιαίτερη αφοσίωση (Flick, 2010: 41-

57). 
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Η αποτελεσµατική αντιµετώπιση του συνδρόµου στα πλαίσια του σχολείου εξαρτάται από την 

κατάρτιση και την επιµονή που µπορεί να επιδεικνύει το εκπαιδευτικό προσωπικό. Οι 

συµβουλές που παρατίθενται παρακάτω από τον ∆ρ Edward Hallowell, παιδοψυχίατρο και 

ιδρυτή του Κέντρου Γνωστικής και Ψυχικής Υγείας στο Sudbury της Μασαχουσέτης, 

µπορούν να χρησιµεύσουν ως έναυσµα ή πρώτη προσέγγιση ώστε νε είναι η διδασκαλία σε 

µαθητές µε ΣΕΠ/Υ ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη. Τα παιδιά αυτά µπορούν 

κυριολεκτικά να µεταµορφωθούν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, δηλαδή ενώ ήταν 

δύσκολοι µαθητές, µπορούν να γίνουν στη συνέχεια ικανοποιητικοί. Με την επίµονη και 

συνεπή εφαρµογή των τεχνικών που περιέχονται σε αυτές τις συµβουλές, µε τη συνεργασία 

των συναδέλφων, των γονέων και του µαθητή, οι αποδόσεις θα σηµειώνουν ολοένα και 

µεγαλύτερη βελτίωση (Hallowell, 1995)43. 

«Καταρχάς, πρέπει να είναι σίγουρο ότι ο εκπαιδευτικός έχει να κάνει 

µε ΣΕΠ/Υ (ADHD). Αναµφίβολα δεν είναι καθήκον του εκπαιδευτικού 

να διαγνώσει το ΣΕΠ/Υ, όµως, µπορεί και πρέπει να κάνει κάποιες 

ερωτήσεις στους γονείς. Συγκεκριµένα, πρέπει να είναι βέβαιο ότι έχει 

ελεγχθεί πρόσφατα η ακοή και η όραση του παιδιού και ότι επίσης δεν 

υπάρχουν άλλα ιατρικά προβλήµατα. Επίσης, πρέπει να βεβαιωθούν οι 

γονείς ότι η ανάλογη εξέταση ήταν επαρκής. Οι γονείς, όταν έχουν 

αµφιβολίες και προβληµατισµούς για τη δεκτικότητα του παιδιού στην 

µάθηση, θα ήταν σωστό να ψάχνουν και να ρωτούν τους ειδικούς για 

αυτό το θέµα. Την ευθύνη για όλα αυτά την έχουν οι γονείς και όχι ο 

εκπαιδευτικός, ο εκπαιδευτικός όµως µπορεί να υποστηρίξει τη 

διαδικασία. 

∆εύτερον, ο εκπαιδευτικός, προτού δηµιουργήσει κάποια πλάνα για το 

µάθηµα, καλό θα ήταν να οργανώσει την υποστήριξη του. Το να είναι 

κάποιος εκπαιδευτικός σε µια τάξη όπου υπάρχουν δύο µε τρία παιδιά 

µε ΣΕΠ/Υ είναι τροµερά κουραστικό. Είναι απαραίτητο να βεβαιωθεί 

ότι έχει την υποστήριξη του σχολείου και των γονέων καθώς επίσης ότι 

υπάρχει κάποιος ειδικός που να µπορεί να τον συµβουλευτεί όταν 

συναντήσει πρόβληµα (ειδικός σε µαθησιακές δυσκολίες, 
                                                 
43
∆ιασκευή του πρωτότυπου κειµένου, παρατίθεται συµπυκνωµένη από το αναρτηµένο στο διαδίκτυο κείµενο, 

http://www.specialeducation.gr/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=119&mode=threa

d&order=0&thold=0, τελευταία πρόσβαση: 12/04/2011 
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παιδοψυχίατρος, κοινωνικός λειτουργός, σχολικός ψυχολόγος, 

παιδίατρος κτλ). Εκείνο που πρέπει να απασχολεί τον εκπαιδευτικό είναι 

το αν γνωρίζει αρκετά για το ΣΕΠ/Υ και έχει δει αρκετά παιδιά µε 

ΣΕΠ/Υ. Πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι γονείς συνεργάζονται µαζί του και 

ότι οι συνάδελφοί του µπορούν να βοηθήσουν. 

Επίσης, θα είναι πιο εύκολη η µάθηση όταν ο εκπαιδευτικός ρωτήσει το 

µαθητή τι θεωρεί ότι θα τον βοηθούσε περισσότερο για τη βελτίωση της 

κατάστασης του. Αυτή η εύλογη κίνηση παραβλέπεται σχεδόν πάντα. 

Εµείς οι ενήλικες είµαστε συνήθως τόσο απασχοληµένοι στην 

προσπάθεια να ανακαλύψουµε µόνοι µας τι είναι καλό γι' αυτά τα 

παιδιά και τι οφείλουµε να κάνουµε γι' αυτά, που µας διαφεύγει να 

διατυπώσουµε ερωτήσεις για το τι νοµίζουν τα ίδια ότι θα τα βοηθούσε. 

Αυτά τα παιδιά έχουν συνήθως διαίσθηση. Αν τα ρωτήσει κανείς, θα 

πουν πώς µπορούν να µάθουν καλύτερα. Ντρέπονται πολύ να 

ενηµερώσουν τον διδάσκοντα από µόνα τους, γιατί πιθανόν φαίνεται 

κάπως τραβηγµένο. Ωστόσο ας καθίσει ο εκπαιδευτικός µαζί µε το 

µαθητή κάνοντάς του ερωτήσεις για το πώς θα µπορούσε να µάθει 

καλύτερα. Ο καλύτερος "ειδικός" για να προτείνει την αποδοτικότερη 

µέθοδο εκµάθησης είναι το ίδιο το παιδί. Είναι φοβερό πόσο συχνά 

αγνοούνται ή δεν ακούγονται οι απόψεις τους. Επιπροσθέτως, ειδικά σε 

σχέση µε τα µεγαλύτερα παιδιά, πρέπει να είναι σίγουρο ότι το παιδί 

γνωρίζει τι είναι το ΣΕΠ/Υ. Αυτό θα βοηθήσει αρκετά και τον 

εκπαιδευτικό και τον µαθητή. 

Είναι απαραίτητο να λαµβάνεται υπόψη το συναισθηµατικό κοµµάτι που 

εµπερικλείει η διαδικασία της µάθησης. Αυτοί οι µαθητές χρειάζονται 

ειδική βοήθεια για να βρουν ευχαρίστηση µέσα στη τάξη, για να 

αντικαταστήσουν µε επιτυχία την αποτυχία και τη µαταίωση, µε 

ενθουσιασµό την ανία και το φόβο. Είναι απαραίτητο να δοθεί προσοχή 

στα συναισθήµατα που εµπλέκονται στη διαδικασία της µάθησης. 

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν µαθητές µε ADHD καλό είναι να ξέρουν ότι 

αυτοί οι µαθητές έχουν ανάγκη από δοµή και οργάνωση. Το περιβάλλον 

τους οφείλει να δοµεί εξωτερικά αυτό που εκείνοι δεν µπορούν να  
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δοµήσουν εσωτερικά από µόνοι τους. Φτιάξτε λίστες. Τα παιδιά µε 

ΣΕΠ/Υ ωφελούνται πολύ από έναν πίνακα ή µια λίστα που θα 

χρησιµοποιούν ως σηµείο αναφοράς όταν χάνονται κατά τη διάρκεια 

µίας δραστηριότητάς τους. Χρειάζονται υπενθυµίσεις. Χρειάζονται 

προκαταρκτικές παρουσιάσεις. Χρειάζονται επανάληψη, κατεύθυνση, 

όρια και δοµή. 

Όσο αφορά στη συµπεριφορά, ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει συχνή 

οπτική επαφή µε τον µαθητή. Μπορεί να "επαναφέρει" ένα παιδί µε 

ΣΕΠ/Υ χρησιµοποιώντας το βλέµµα. Μια µατιά µπορεί να επαναφέρει 

ένα παιδί από την ονειροπόληση ή να το καθησυχάσει µε τρόπο 

σιωπηλό. Επίσης, το παιδί µε ΣΕΠ/Υ είναι σωστό να καθίσει κοντά στον 

εκπαιδευτικό ή σε εκείνο το σηµείο που βρίσκεται (ο εκπαιδευτικός) το 

µεγαλύτερο µέρος της ώρας. Αυτό θα συντελέσει αποτελεσµατικά στη 

µείωση της έντονης κινητικότητάς του, που τόσο το ταλαιπωρεί, επειδή 

ο εκπαιδευτικός θα µπορεί να ελέγχει καλύτερα το παιδί και, λόγω της 

κοντινής απόστασης, θα είναι ευκολότερο να το επαναφέρει σε τάξη. 

Επιπρόσθετα, πρέπει να τεθούν όρια και περιορισµοί. Στόχος της 

επιβολής των ορίων είναι να συγκρατεί και να καθησυχάζει τα παιδιά, 

όχι να τα τιµωρεί. Ακόµα, είναι αναγκαίο να τηρούνται τα όρια µε 

συνέπεια, λογική, γρήγορα και απλά. Οι πολύπλοκες, "δικηγορίστικες" 

συζητήσεις περί δικαίου δεν έχουν κανένα αποτέλεσµα. Αυτές οι 

µακροσκελείς συζητήσεις αποµακρύνουν τον εκπαιδευτικό από το 

στόχο. 

Τέλος, η γυµναστική είναι µία από τις καλύτερες θεραπείες 

αντιµετώπισης του ΣΕΠ/Υ για τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες και, 

κατά προτίµηση, η έντονη γυµναστική. Η γυµναστική βοηθάει στην 

εκτόνωση της υπερβολικής ενέργειας και στην εστίαση της προσοχής, 

διεγείρει συγκεκριµένες ορµόνες και νεύρο-χηµικές ουσίες που δρουν 

ευεργετικά στον οργανισµό, και τέλος είναι διασκεδαστική. Καλό θα 

ήταν να είναι βέβαιος ο εκπαιδευτικός ότι η γυµναστική είναι 

διασκεδαστική, έτσι ώστε το παιδί να συνεχίσει να ασκείται και στην 

υπόλοιπη ζωή του. 
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Όσον αφορά στις συµβουλές για τη γυµναστική, µια επιπρόσθετη εισήγηση που κάνουν οι 

Hallowell και Ratey, είναι ο συνδυασµός της σωµατικής εκγύµνασης µε ρυθµικές και 

χορευτικές ασκήσεις σε υπαίθριο χώρο που µπορεί να εκτελείται στο µάθηµα της µουσικής. 

Έτσι η µάθηση, µε την παράλληλη χρήση της κίνησης, της γυµναστικής και της µουσικής 

είναι πιο εύληπτη, προσιτή, ωφέλιµη και πάνω απ’ όλα διασκεδαστική (Hallowell κλπ, 1995). 

Περισσότερα για την εφαρµογή αυτής της προτροπής, που έχει τα χαρακτηριστικά µιας πολύ-

αισθητηριακής µεθόδου, η οποία ταυτόχρονα µπορεί εύκολα να ενταχθεί και στα πλαίσια 

διδασκαλίας της διαθεµατικής εκπαιδευτικής διαδικασίας, αναφέρονται αναλυτικά στο 

επόµενο κεφάλαιο. 
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Κεφάλαιο 3: Μουσική αγωγή σε παιδιά και άτοµα µε (Ειδικές) Μαθησιακές ∆υσκολίες 

και ∆ιάσπαση (Ελλειµµατικής) προσοχής 

 

Η µουσική ορίζεται ως «οργανωµένοι ήχοι και σιωπές σε µια χρονική ροή». Τα ακουστικά και 

χρονικά χαρακτηριστικά της µουσικής συµβάλλουν στη µοναδικότητα της. Η δοµή της 

µουσικής και η ικανότητά της να δηµιουργήσει οργανωµένες µορφές, µε σκοπό τη σύνθεση, 

είναι επίσης σηµαντικές. Με τη δύναµη της µουσικής δηµιουργούνται συγκινήσεις και 

ξυπνούν διάφορα συναισθήµατα, ανάλογα µε το ύφος ενός µουσικού κοµµατιού, στους 

ανθρώπους. Είναι ένα σηµαντικό µέσο για την έκφραση και απελευθέρωση των 

συναισθηµάτων (Eagle, 1978, p.vi). Όπως τονίζει ο ερευνητής της πρώιµης µουσικότητας των 

βρεφών Papousek «η µουσική εµπειρία, αντιληπτική ή παραγωγική, έχει την ικανότητα να 

επηρεάζει τα ανθρώπινα συναισθήµατα, ακόµα και στις περιπτώσεις που η λεκτική µεσολάβηση 

αποτυγχάνει» (1996: 40). Οι άνθρωποι µπορούν να αισθανθούν τη διαφορά µεταξύ των 

συναισθηµάτων που παράγονται από ένα ρυθµικό κοµµάτι (εµβατήριο) και ενός 

νανουρίσµατος. Η ταχύτητα και η ένταση του µουσικού κοµµατιού δηµιουργούν διαφορετικά 

συναισθήµατα σε κάθε άνθρωπο (Papousek, 1996: 40-42). 

Πολλές µελέτες υποστηρίζουν ότι τα µαθήµατα µουσικής επιδρούν θετικά σε πολλούς τοµείς 

εκτός των ακαδηµαϊκών επιδόσεων. Άλλες µελέτες όµως υποστηρίζουν διαφορετικά 

αποτελέσµατα. Ισχυρές αξιώσεις εγείρονται και για τη µουσικοθεραπεία (Macmillan, 2004a: 

1)44, η οποία ορίζεται ως «η συστηµατική εφαρµογή της µουσικής στην ευρύτερη της σηµασία 

κάτω από την προοπτική της διαµόρφωσης ανθρώπινων συνθηκών ζωής όλων των ανθρώπων, 

όπου µια ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η καλυτέρευση των ανθρωπίνων σχέσεων» (Pellitteri, 2000: 

381). Προσφέρει την περαιτέρω δυνατότητα ακρόασης µε δυναµικό τρόπο, όπου το άτοµο 

µπορεί να ακουστεί και να παρατηρηθεί µέσα σε ένα διαλογικό και ολιστικό περιβάλλον. 

Παρέχει ένα πλαίσιο στο οποίο οργανώνεται η σχέση µεταξύ πελάτη και θεράποντα. Ο 

θεραπευτής δεν διδάσκει τον πελάτη για να τραγουδήσει ή να παίξει κάποιο µουσικό όργανο. 

Αντιθέτως, ο πελάτης ενθαρρύνεται να χρησιµοποιεί κρουστά και άλλα όργανα και τη φωνή 

του για να εξερευνήσει τον κόσµο του ήχου και να δηµιουργήσει µια δική του µουσική 

γλώσσα. Με την µουσική απάντηση του πελάτη, ο θεραπευτής είναι σε θέση να υποστηρίξει  

                                                 
44
∆ιαθέσιµο στο http://www.sunshinepianoschool.com/, τελευταία πρόσβαση: 05/11/2010 
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και να ενθαρρύνει τη διαδικασία της δηµιουργίας (Goll, 1993 και Biewer, 2010: 88-91). 

Η νευροψυχολόγος Katie Overy χαρακτηρίζει τη µουσική σπουδή των παιδιών µε µαθησιακές 

δυσκολίες ως γνωστική διαδικασία, αφού αποκτούν µουσικές γνώσεις, αλλά και ως 

αναπτυξιακή, καθώς συµβάλλει στη βελτίωση δεξιοτήτων όπως ο κινητικός συντονισµός, η 

γλώσσα, η συγκέντρωση, η προσοχή και η µνήµη. Η πλειοψηφία των ερευνητών συµφωνεί ότι 

ένα άτοµο µε µαθησιακές δυσκολίες µπορεί να ωφεληθεί από τη µουσική σπουδή και γενικά 

από την σχολική και ακαδηµαϊκή εκπαίδευση, µόνο όταν επισηµανθεί και αναγνωριστεί όσο 

πιο νωρίς γίνεται µια δυσκολία που έχει το ίδιο σε οποιοδήποτε τοµέα της µάθησης. 

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαχωριστεί η δυσκολία στα επιµέρους στοιχεία της και να 

κατανοηθούν οι συνέπειές της, καθώς αυτή η διαδικασία αποτελεί το ήµισυ της προς επίλυση 

δυσκολίας (Overy, 2000: 97-99). 

Παρότι µπορεί να ακούγεται κοινότοπο, αυτή είναι η µόνη αφετηρία για την αντιµετώπιση 

καταστάσεων που αποτελούν ανυπέρβλητα εµπόδια στην ψυχοσύνθεση των ατόµων µε 

µαθησιακές δυσκολίες, όπως δηλαδή η απογοήτευση, η απροθυµία και η παθητικότητα για 

οποιαδήποτε δραστηριότητα και η ανάρµοστη συµπεριφορά που εµφανίζουν λόγω χαµηλής 

αυτοεκτίµησης που προκαλείται από το χάσµα ανάµεσα στις προσδοκίες γονιών και 

εκπαιδευτικών και τις επιδόσεις των µαθητών. Η διδασκαλία της µουσικής σε παιδιά µε 

(ειδικές) µαθησιακές δυσκολίες και σε παιδιά µε ∆ιάσπαση Ελλειµµατικής Προσοχής είναι 

αναντίρρητα µια τέτοια περίπτωση (Macmillan, 2004a: 5-6). 

Όταν ο εκπαιδευτικός έχει απέναντι του παιδιά µε µαθησιακή δυσκολία, θα πρέπει να βρει 

διαφορετικές µεθόδους προσέγγισης τόσο στη διδασκαλία της µουσικής, όσο και 

οποιουδήποτε µουσικού οργάνου. Το κυριότερο σφάλµα είναι η επιµονή των 

µουσικοδιδασκάλων να δίνουν προτεραιότητα στην εκµάθηση της παρτιτούρας. Οι 

δυσλεκτικοί µαθητές δυσκολεύονται στην ανάγνωση των συµβόλων και όταν αυτό συµβαίνει 

στα πρώτα µαθήµατα, είναι πολύ εύκολο να τα παρατήσουν. Ιδιαίτερα για αυτή την 

κατηγορία παιδιών, από τη στιγµή που αναγνωριστεί εγκαίρως η κατάστασή τους και το 

γεγονός ότι οι παραδοσιακές µέθοδοι διδασκαλίας δεν ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία τους, 

τότε µπορεί µε σιγουριά να αποφευχθεί η πρώτη ατυχής επαφή τους µε τη µουσική 

(Βάµβουκλη, 2005: 1-3). Προκειµένου να αποφευχθεί αυτό το συµβάν, ο διδάσκων οφείλει να 

αναζητεί και να εφευρίσκει καινούριους και διασκεδαστικούς τρόπους διδασκαλίας, ενώ η 

συµπεριφορά του δε θα πρέπει να υποτιµά τον µαθητή που έχει απέναντι του παρά τις 

δυσκολίες που θα κληθεί να αντιµετωπίσει. Έτσι, τα παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες θα 
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αντιµετωπίσουν τις όποιες δυσκολίες που σίγουρα θα τύχουν, όσο αφορά στην εκµάθηση της 

µουσικής, µε περισσότερη αυτοπεποίθηση (Βάµβουκλη, 2005: 12). 

Ο Westcombe υποστηρίζει ότι δύο από τις κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

δυσλεκτικοί είναι η ορθή απόδοση των φθόγγων στο σωστό τέµπο, γεγονός που οφείλεται 

στην καθυστέρηση επεξεργασίας των πληροφοριών και στην αργή δεκτικότητα µάθησης. 

Έτσι, είναι απαραίτητο να υιοθετούνται εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Οι σύγχρονες και εναλλακτικές µέθοδοι διδασκαλίας που θα αναφερθούν πιο 

κάτω έχουν ως κύρια βάση την πολύ-αισθητηριακή µάθηση στην µουσική. Στα άτοµα µε 

ειδικές µαθησιακές δυσκολίες επικρατεί η λειτουργία του δεξιού ηµισφαιρίου, όπου ο τρόπος 

σκέψης είναι κυρίως πρακτικής παρά θεωρητικής φύσεως, οπότε οι µέθοδοι που έχουν ως 

πυρήνα την πράξη και τη λειτουργία των αισθήσεων αποδίδουν καλύτερα από τις θεωρητικές, 

παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας, οι οποίες έχουν ως κύριο συστατικό τη θεωρία και την 

αποστήθιση (2001: 9-18). Επίσης, έρευνες αποδεικνύουν ότι η µουσική σπουδή µπορεί να 

είναι σε θέση να µειώσει τις δυσκολίες συγχρονισµού και να έχει θετική επίδραση στις 

θεµελιώδεις αντιληπτικές δεξιότητες που είναι σηµαντικές στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων 

γλωσσικής και βασικής εκπαίδευσης (Overy, 2000: 99). 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να προταθούν δύο βιβλία σχετικά µε τη µουσική και τη 

δυσλεξία που έχουν εκδοθεί και τα οποία κρίνεται ότι µπορούν να βοηθήσουν στην 

προσπάθεια του µουσικοδιδασκάλου, τα α) Oglethorpe, (2002), “Instrumental Music for 

Dyslexics, A Τeaching Handbook”, Whurr Publishers, London, που περιέχει χρήσιµες 

προτάσεις για να βοηθήσει τους δυσλεκτικούς µαθητές να πετύχουν και β) Miles, Westcombe 

και Snowling (eds.), (2001), “Music and Dyslexia: Opening New Doors”, Whurr Publishers, 

London, όπου παρατίθενται περιπτωσιολογικές µελέτες (case studies) ενώ µε την επιπλεόν 

προσθήκη τεσσάρων ερευνητικών εργασιών από τους Ganschow, Jaarsma, Overy και 

Backhouse, περιλαµβάνει ουσιαστικά το σύνολο του υλικού που έχει γραφεί πάνω σε αυτό το 

αντικείµενο. 

Στα πλαίσια αυτής της εργασίας, όταν γίνεται αναφορά στη διδασκαλία της µουσικής, 

εννοείται η ποικιλία των µουσικών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν µουσική εκτέλεση, 

τραγούδι, µουσική ακρόαση, σύνθεση, αυτοσχεδιασµό και µουσικά παιχνίδια. ∆εν θα γίνει 

αποκλειστική αναφορά στη διδασκαλία µουσικών δεξιοτήτων ενός συγκεκριµένου οργάνου 

όπως για παράδειγµα η εκµάθηση πιανιστικής τεχνικής. Θα αναφερθούν οι δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες στην εκµάθηση ενός  



Ο ρόλος της μουσικής στην αγωγή ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  
 

 60 Ευσταθίου Έµιλυ 

 

οποιουδήποτε µουσικού οργάνου και στην µελέτη και εκµάθηση της µουσικής γενικά. Έπειτα, 

θα γίνει αναφορά σε µερικές διδακτικές µεθόδους της µουσικής, που έχουν κυρίως πολύ-

αισθητηριακό χαρακτήρα και τέλος θα γίνει σύγκριση οµοιοτήτων και διαφορών µεταξύ τους. 

  

3.1. ∆υσκολίες κατά τη διδασκαλία και εκµάθηση της µουσικής 

Κατά τη διάρκεια µελέτης της µουσικής, τα άτοµα µε δυσλεξία αντιµετωπίζουν τις εξής 

δυσκολίες: 

3.1.1.  Ακουστικές δεξιότητες 

Η ακουστική βραχυπρόθεσµη µνήµη είναι ο χώρος αποθήκευσης της µνήµης που 

χρησιµοποιείται για να διατηρεί, να επεξεργάζεται, να κατανοεί και να αφοµοιώνει την 

οµιλούµενη γλώσσα. Οποιαδήποτε βλάβη στη βραχυπρόθεσµη ακουστική µνήµη επηρεάζει 

σηµαντικά την ικανότητα του µαθητή ν’ ανταποκριθεί στον προφορικό λόγο ή να αποκτήσει 

γνώσεις που βασίζονται αποκλειστικά στις ακουστικές του δεξιότητες. Τα προβλήµατα µε την 

αντιπροσώπευση του χρόνου, του ρυθµού και της αλληλουχίας στη µουσική µπορούν να 

συγκριθούν µε τις δυσκολίες που µερικοί άνθρωποι µε δυσλεξία έχουν στον προσδιορισµό και 

την αντιπροσώπευση των φωνολογικών µονάδων της γλώσσας (Rosen, 2003: 513-514).  

3.1.2.  Αναγνωστικές ∆εξιότητες:  

Οι Miles και Westcombe εξηγούν: «Κεντρικό χαρακτηριστικό της µουσικής σηµειογραφίας 

(παρτιτούρας) είναι ότι µεταβιβάζει πολλές πληροφορίες σε µικρό διάστηµα». Τα προβλήµατα 

των δυσλεκτικών κατά την ανάγνωση, οφείλονται στο φτωχό συντονισµό µεταξύ µατιών 

(όρασης – κωδικοποίηση και αποµνηµόνευση πληροφοριών), αυτιών (ακοής – ακουστική 

µνήµη) και χεριών (κεντρικό εκτελεστικό κοµµάτι), στην βραδύτητα της επεξεργασίας των 

συµβολικών πληροφοριών και στην καθυστέρηση των αυτόµατων ενεργειών. Οι δυσλεκτικοί, 

λόγω της δυσχέρειας που αντιµετωπίζουν από την κωδικοποίηση των οπτικών συµβόλων 

(µουσική σηµειογραφία – οπτική αντιστοιχία των φθογγόσηµων) σε φωνολογική 

κωδικοποίηση (ακρόαση – ακουστική αντιστοιχία των φθογγόσηµων), δυσκολεύονται σε 

µεγάλο βαθµό να µάθουν καινούρια µουσικά κοµµάτια µέσω παρτιτούρας. Αυτό έχει ως 

επακόλουθο να δυσκολεύονται να µάθουν καινούρια µουσικά έργα µε χρήση γραπτής 

ανάγνωσης (2008: 82-87). 
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3.1.3.  Μηχανικές δεξιότητες 

Είναι οι ικανότητες που συνδέονται µε την δραστηριότητα των µυών και την ελεγχόµενη 

κίνηση των µελών του σώµατος. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις κύριες µηχανικές 

δεξιότητες, που περιλαµβάνουν τις βασικές κινήσεις (περπάτηµα, σύρσιµο, εξισορρόπηση, και 

άλλα), και τις λεπτοµερείς µηχανικές δεξιότητες, που περιλαµβάνουν τη δυνατότητα 

χειρισµού µικρών αντικειµένων, αντικειµένων µεταφοράς, και τη δυνατότητα συντονισµού 

µατιών και χεριών, όπως για παράδειγµα στη γραφή ή τη ζωγραφική (Heuer, 1996: 152-171). 

Για να γίνουν αυτές οι κινήσεις, πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο (ένα πλάνο) στον ανθρώπινο 

εγκέφαλο, ώστε να δοθεί εντολή σε ένα από τα µέλη του σώµατος να τις πραγµατοποιήσει. 

Στην εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου γίνεται η χρήση και των δύο κατηγοριών µηχανικών 

δεξιοτήτων. Αφού οριστεί η σωστή στάση και τοποθέτηση του σώµατος, που ανήκει στην 

πρώτη κατηγορία, πρέπει να γίνει και σωστή τοποθέτηση και σωστές κινήσεις των δακτύλων 

για ευκολότερη εκτέλεση του κοµµατιού (Nicolson κλπ, 1994: 159-162). 

Οι δυσλεκτικοί, λόγω της σύγχυσης των κατευθύνσεων (δεξιά και αριστερά), µπερδεύονται 

στη σωστή τοποθέτηση των χεριών στο µουσικό όργανο µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται 

στην εκµάθηση του. Ακόµα, οι κινήσεις των δακτύλων τους είναι διστακτικές και 

δυσκολεύονται να µάθουν ένα µουσικό κοµµάτι λόγω της δυσκολίας στο συντονισµό της 

όρασης (διάβασµα παρτιτούρας) και της ακοής (ακρόασης). Τα άτοµα µε δυσπραξία, λόγω 

της δυσκολίας που έχουν στον προγραµµατισµό και συντονισµό των κινήσεων, 

δυσκολεύονται σε πολύ µεγάλο βαθµό στην εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου. Οι µηχανικές 

τους δεξιότητες είναι φτωχές, µε αποτέλεσµα να δυσκολεύονται πάρα πολύ να τοποθετήσουν 

σωστά τα χέρια τους σε ένα µουσικό όργανο (Kurz, 2007:17-25). 

3.1.4. Χωρικές δεξιότητες 

Είναι η δυνατότητα τοποθέτησης των αντικειµένων στον τρισδιάστατο κόσµο στον οποίο 

υπάρχει η οπτική επαφή και η αφή (κιναισθητική επαφή). Η ικανότητα αντίληψης των 

εννοιών του χώρου ορίζεται από τους Linn και Petersen ως «η νοητική διαδικασία κατά την 

οποία ο άνθρωπος αντιλαµβάνεται, αποθηκεύει, ανασύρει, δηµιουργεί και επεξεργάζεται 

εικόνες που αναφέρονται στο χώρο» (1985: 1476). Μερικοί δυσλεκτικοί έχουν πολύ καλή 

χωρική αντίληψη, για παράδειγµα µπορούν να φανταστούν την εξέλιξη ενός κτιρίου πριν 

ολοκληρωθεί. Από την άλλη, παρατηρήθηκε ότι η πλειοψηφία των δυσλεκτικών έχουν 

πρόβληµα µε τη σύγκριση και τον υπολογισµό αποστάσεων, για παράδειγµα στον υπολογισµό 
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της απόστασης µεταξύ δύο σκαλιών, ώστε πολλές φορές γίνονται ατυχήµατα. Επίσης, 

βρίσκουν την αναγνώριση σχηµάτων και µοτίβων δύσκολη, φαινόµενο που παρατηρείται και 

στην εκµάθηση της µουσικής µε τα µοτίβα στην παρτιτούρα, τις αποστάσεις των διαστηµάτων 

και τα µοτίβα στα πλήκτρα του πιάνου όσον αφορά τη µεταξύ τους απόσταση και σε πολλές 

περιπτώσεις αυτό επεκτείνεται και σε αδυναµία συντονισµένης και ακριβούς κίνησης των 

δακτύλων, ιδίως σε όργανα που επιβάλλουν λεπτεπίλεπτους χειρισµούς όπως το βιολί (Linn 

κλπ, 1985: 1480-1482). 

3.1.5. Οπτική αντίληψη 

Είναι η δυνατότητα να ερµηνευθούν οι πληροφορίες µέσα από τα ερεθίσµατα που φτάνουν 

στο µάτι. Η προκύπτουσα αντίληψη είναι γνωστή ως όραση. Τα διάφορα φυσιολογικά 

συστατικά που συµµετέχουν στην όραση αναφέρονται συλλογικά ως οπτικό σύστηµα. Πολλοί 

δυσλεκτικοί έχουν εξασθενηµένη οπτικό-χωρική δεξιότητα, δηλαδή τη δεξιότητα που έχει 

σχέση µε την αντίληψη των φιγούρων, των σχηµάτων και των συµβόλων, που σχετίζονται 

άµεσα µε το διάβασµα και το γράψιµο. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να δυσκολεύονται ιδιαίτερα 

στην µελέτη ενός µουσικού κοµµατιού µέσα από µια συνηθισµένη παρτιτούρα (Fischer κλπ, 

2000: 528-530). 

3.1.6. ∆εξιότητες συγχρονισµού 

Είναι η ικανότητα συγχρονισµού και συντονισµού των κινήσεων του σώµατος για την 

πραγµατοποίηση κάποιας δραστηριότητας σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα, για παράδειγµα το 

ρυθµικό χτύπηµα των χεριών στο άκουσµα µιας µελωδίας ή ρυθµικού µοτίβου. Σε αυτές τις 

δεξιότητες «συνυπάρχουν» και οι ακουστικές και µηχανικές δεξιότητες καθώς επίσης και η 

οπτική αντίληψη. Έρευνες που διεξήχθησαν τις τελευταίες δεκαετίες, συµπεραίνουν ότι οι 

δυσλεκτικοί έχουν ιδιαίτερες δυσκολίες µε τις δεξιότητες που περιλαµβάνουν τον ακριβή ή 

γρήγορο συγχρονισµό, συµπεριλαµβανοµένων των µουσικών δεξιοτήτων συγχρονισµού. Γι’ 

αυτό το λόγο έχουν προβλήµατα όσο αφορά το ρυθµό. Έχει υποτεθεί ότι η µουσική σπουδή 

µπορεί να είναι σε θέση να µειώσει τέτοιες δυσκολίες συγχρονισµού, και να έχει θετική 

επίδραση στις θεµελιώδεις αντιληπτικές δεξιότητες που είναι σηµαντικές στην ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων γλώσσας και βασικής εκπαίδευσης (Overy, 2000: 98-100). Προκειµένου να 

ερευνηθεί αυτή η υπόθεση περαιτέρω, η φύση και η έκταση των δυσκολιών στην εκµάθηση 

µουσικής πρέπει να εξεταστούν λεπτοµερέστερα. Επίσης, τα άτοµα µε δυσλεξία και κυρίως  
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αυτά που παρουσιάζουν συµπτώµατα ADHD, κατά τη διάρκεια της µελέτης της µουσικής, 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα στη συγκέντρωση, γεγονός που έχει αρνητικές επιπτώσεις στην 

οργάνωση, στην αλληλουχία κινήσεων και πράξεων και στην εκτέλεση τους µε ταχύτητα 

(Piek κλπ, 1999: 159-165). 

Αυτές οι δυσκολίες είναι εµφανείς κατά την εκµάθηση µουσικού οργάνου. Πολλοί 

επιστήµονες υποστηρίζουν ότι µε την εκµάθηση µουσικού οργάνου, οι περισσότερες από 

αυτές τις δυσκολίες µπορούν να µειωθούν. Επιπρόσθετα προβλήµατα στην µελέτη της 

µουσικής που αντιµετωπίζουν δυσλεκτικά άτοµα είναι τα εξής: 

 3.1.7.  Ανάγνωση Μουσικού Κειµένου (παρτιτούρα) 

Ίσως το πιο σοβαρό εµπόδιο για την εκµάθηση της µουσικής στα παιδιά µε δυσλεξία είναι η 

ανάγνωση παρτιτούρας. Η αδύναµη βραχυπρόθεσµη µνήµη και τα προβλήµατα 

συγκέντρωσης και προσοχής, καθιστούν πιο δύσκολη αυτή τη διαδικασία. Τα σύµβολα σε 

πέντε γραµµές µοιάζουν να «πετούν» πάνω στο πεντάγραµµο, προκαλώντας σύγχυση και 

άγχος στα παιδιά (Westcombe, 2001: 9-18) ενώ η ανάγνωση πρώτης όψεως (prima vista) 

τους φαίνεται ακατόρθωτη (Βάµβουκλη, 2005: 3).  

3.1.8 Κινησιολογικές ∆υσκολίες 

Τα άτοµα µε δυσλεξία και δυσπραξία εµφανίζουν κινησιολογικές δυσκολίες, οι οποίες 

µπορούν να σταθούν εµπόδιο κατά την εκτέλεση ενός κοµµατιού. Οι δυσκολίες αφορούν 

ειδικά στις λεπτές κινήσεις των άκρων (Βαµβουκλή, 2005: 2), και στην αµφιπλευρικότητα, 

δηλαδή σύγχυση δεξιού και αριστερού χεριού ή ποδιού (Oglethorpe, 1996: 78-80). 

3.1.9 ∆υναµικές και Χροιά 

Πολλές φορές, τα παιδιά µε δυσλεξία δυσκολεύονται να ξεχωρίσουν και να προσδιορίσουν 

µε σιγουριά αλλαγές της έντασης και να διακρίνουν διαφορετικά ηχοχρώµατα (Βαµβουκλή, 

2005: 4). 
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3.1.10  Αίσθηση Ρυθµού, ∆ιάκριση Τονικού Ύψους και άλλες δυσκολίες 

Ένας τοµέας της µουσικής που ταλαιπωρεί συχνά τα δυσλεκτικά παιδιά  είναι η µη τήρηση 

του σωστού τέµπο. Κατά την εκτέλεση ενός τραγουδιού ή κοµµατιού σε ένα όργανο,  

παρατηρείται πολύ συχνά ρυθµική αστάθεια. Οφείλεται στην αδυναµία συντονισµού χεριού – 

µατιού, αλλά και στα τακτά χρονικά διαστήµατα ονειροπόλησης και παρουσίασης 

ελλειµµατικής προσοχής. (Oglethorpe, 1996: 39-40).  

Η διάκριση του τονικού ύψους45 είναι άλλη µια ενδεχόµενη δυσκολία. «Σε γενικές γραµµές, 

τα δυσλεκτικά παιδιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να σταθεροποιήσουν µια εσωτερική 

αίσθηση του τονικού ύψους απ’ ότι τα άλλα παιδιά. Τα παιδιά αυτά συχνά έχουν µειωµένη 

αντίληψη του χώρου και σύγχυση µε τις κατευθύνσεις, ενώ όσα παιδιά (δυσλεκτικά και µη) 

έχουν καλή σχέση µε τον χώρο, έχουν την τάση να µπορούν να τραγουδούν µε ακρίβεια». 

(Beaumont, 1992: 13). Αυτό συµβαίνει γιατί πολλά από τα παιδιά µε δυσλεξία έχουν 

µειωµένη την αίσθηση του χώρου. Όπως αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 1.2.6.3.2 (σελ. 39), το 

αυτί ρυθµίζει την αντίληψη για τον περιβάλλοντα χώρο. Όπως χρησιµοποιούνται οι έννοιες 

“πάνω” και “κάτω” για να προσδιοριστεί η θέση ενός αντικειµένου, µε αυτό τον τρόπο 

προσδιορίζεται και το τονικό ύψος. Ένα άτοµο που έχει φτωχές χωρικές δεξιότητες πιθανόν 

να µπερδεύει αυτές τις κατευθύνσεις. Ίσως είναι µια εξήγηση του λόγου που πολλά άτοµα µε 

µειωµένη την αίσθηση του χώρου δεν µπορούν να διακρίνουν το τονικό ύψος.  Όµως,  παιδιά 

µε καλή αντίληψη του χώρου µπορούν να τραγουδήσουν µε ακρίβεια.  

Οι Overy, Nicolson, Fawcett και Eric (2003: 24-25) διερεύνησαν αν τα δυσλεκτικά παιδιά  

µπορούν να αντιµετωπίσουν τις δυσκολίες συγχρονισµού στη µουσική. Στην έρευνα 

συµµετείχαν µια οµάδα µε 15 δυσλεκτικά παιδιά ηλικίας 7 έως 11 ετών και µια οµάδα 

ελέγχου (παιδία χωρίς κάποια µαθησιακή δυσκολία) µε 11 παιδιά (ηλικίας 7 έως 10 ετών, µε 

µέσο όρο ηλικίας 8 και 9 ετών). Η αληθινή φύση και η έκταση των δυσκολιών συγχρονισµού 

ήταν δύσκολο να αξιολογηθούν γιατί το µέγεθος των δειγµάτων ήταν µικρό και η µουσική 

εµπειρία των δυσλεκτικών παιδιών αυτής της έρευνας ήταν ελαφρώς µεγαλύτερη (Overy κλπ, 

2003: 33-34). 

                                                 
45 Το τονικό ύψος είναι η αντικειµενική παράµετρος το ήχου για την οποία χρησιµοποιούνται οι όροι “ψηλό” και  

“χαµηλό”. Χρησιµοποιείται αυτή η έννοια για τον προσδιορισµό της σχετικής θέσης του ήχου, στο πλαίσιο  

κάποιας µορφής κλίµακας. Είναι θεµελιώδες στοιχείο του ήχου και σχετίζεται άµεσα µε τα µουσικά στοιχεία 

της αρµονίας και της µελωδίας (Σακαλάκ, 2004: 170).  
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Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω ειδικά σχεδιασµένων µουσικών τεστ για την µέτρηση του 

µουσικού ταλέντου, των µουσικών ικανοτήτων και των µουσικών γνώσεων των παιδιών. Τα 

τεστ βασίζονταν σε ασκήσεις ρυθµού, µετρικής ταχύτητας και τονικού ύψους 

χρησιµοποιώντας επαναληπτικά το γνωστό τραγούδι γενεθλίων “Happy Birthday”. Tα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι οι δεξιότητες γρήγορου συγχρονισµού και ρυθµού που απαιτούν 

ταχύτητα είναι τοµείς ιδιαίτερης δυσκολίας για τα δυσλεκτικά παιδιά. Οι δεξιότητες τήρησης 

του τέµπο και του τονικού ύψους φαίνονται λιγότερο προβληµατικές, όπως επίσης και οι 

δεξιότητες που έχουν σχέση που έχουν σχέση µε το τονικό ύψος οι οποίες ήταν σχετικά 

ισχυρές (Overy κλπ, 2003: 21-22). 

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρηµα ήταν ο συσχετισµός µεταξύ ορθογραφίας και της ικανότητας να 

κρατήσουν σταθερό το ρυθµό ενός τραγουδιού, ικανότητες που στηρίζονται ως ένα βαθµό 

στις φωνολογικές δεξιότητες και στην ικανότητα κατάτµησης των συλλαβών. Αυτά τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι ο συγχρονισµός είναι µια περιοχή δυσκολίας για τα δυσλεκτικά 

παιδιά και ότι συνεπώς οι διαδικασίες ρυθµού και γρήγορης εκτέλεσης µπορεί να χρειαστούν 

ιδιαίτερη προσοχή σε οποιαδήποτε µορφή µουσικής σπουδής. Η έρευνα προτείνει µουσικές 

δραστηριότητες βασισµένες σε τραγούδια και σε παιχνίδια ρυθµού, που παρέχουν ένα 

πολύτιµο µέσο µε το οποίο το δυσλεκτικό παιδί µπορεί να αναπτύξει δεξιότητες γλωσσικές 

και συγχρονισµού. Μελέτες πάνω στη χρήση της οµιλίας, υποστηρίζουν ότι η συνδυασµένη 

χρήση τεχνητών και λεκτικών ήχων µπορεί να οδηγήσει στη βελτιωµένη λεκτική αντίληψη 

(Tallal κλπ, 1996: 79-80). Αυτή την ιδέα έχει εισηγηθεί η παιδοψυχολόγος Tina Blythe (1998: 

168), η οποία προτείνει τη χρήση τραγουδιών ως βελτίωση των λεκτικών ήχων. 

Οι Sutton και Tomatis, όπως αναφέρει ο Gilmour, έχουν επίσης προτείνει µορφές µουσικής 

ακρόασης που ενδείκνυνται ως εργαλεία για την καλλιέργεια ακουστικής ευαισθησίας και την 

αντιµετώπιση δυσκολιών στην οµιλία και γλώσσα (1999: 12-13). Η εκτέλεση µουσικής είναι 

µια δραστηριότητα που απαιτεί πολύ ακριβείς δεξιότητες συγχρονισµού ακουστικής και 

µηχανικής δεξιότητας και προσφέρει ένα πιθανό εργαλείο για βελτίωση σε αυτές τις 

συγκεκριµένες περιοχές. Η παραγωγή µουσικής είναι µια πολύ-αισθητηριακή δραστηριότητα 

και αναγνωρίζεται ότι τα πολυαισθητηριακά µαθήµατα είναι µια πολύτιµη µορφή διδασκαλίας 

για τα δυσλεκτικά παιδιά (Hornsby και Miles, 1980 και Hulme, 1981: 56-67). 

Το πλεονέκτηµα που έχουν τέτοιες δραστηριότητες είναι ότι παρακάµπτουν την κλασική 

βασική εκπαίδευση, γεγονός που αφαιρεί τις δυσάρεστες εµπειρίες που συνδέονται µε 

δραστηριότητες ανάγνωσης και γραφής. Επιπλέον, οι µουσικές δραστηριότητες είναι 

εξαιρετικά ευχάριστες, παρέχοντας στα παιδιά ευκαιρίες εργασίας, διασκέδασης και 
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ψυχαγωγίας και ένα κίνητρο να ανακαλύψουν πράγµατα για τον εαυτό τους µέσω της 

µουσικής, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να αναπτύξουν θετική άποψη για το 

άτοµο τους. 

 

3.2 Πολυ-αισθητηριακές  Προσεγγίσεις ∆ιδασκαλίας της µουσικής 

Η πιο συνηθισµένη συµβουλή που δίνεται από ειδήµονες εκπαιδευτικούς στον τοµέα των 

ειδικών µαθησιακών δυσκολιών και από παιδοψυχολόγους σε εκπαιδευτικούς και δασκάλους 

της µουσικής που έχουν παιδιά µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και δυσλεκτικά παιδιά στην 

τάξη τους, είναι να χρησιµοποιούν πολυ-αισθητηριακές µεθόδους µάθησης στην διδασκαλία, 

γιατί µέσω αυτών χρησιµοποιούνται όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου (προπαντός η ακοή, η 

όραση και η αφή – πολλές φορές σε συνδυασµό µε την κίνηση). Έτσι, οι γνώσεις που θα ήταν 

δύσκολο να αποκτηθούν µε την παραδοσιακή νοησιαρχική µέθοδο διδασκαλίας, όχι µόνο 

αποκοµίζονται ευκολότερα αλλά βιώνονται συνολικότερα και γίνονται κτήµα των παιδιών.  

 

 

3.2.1 Πολυαισθητηριακή Μέθοδος Μάθησης 

Η ιδέα ότι η µάθηση µέσω της πολυαισθητηριακής εµπειρίας, δηλαδή µέσω της χρήσης όλων 

των αισθήσεων είναι χρήσιµη στην ενίσχυση της µνήµης, έχει µακρά ιστορία στην 

παιδαγωγική. Η Maria Montessori ήταν από τους πρώτους εκπαιδευτικούς που δηµιούργησαν 

µια σειρά από πολυαισθητηριακές τεχνικές ώστε να εντείνει τα κίνητρα µάθησης στους 

µαθητές. Ξεκίνησε το 1897 τη διαµόρφωση της θεωρίας της, δοµώντας δικά της προσχέδια 

µαθηµάτων παιδαγωγικής στο Πανεπιστήµιο της Ρώµης. Το 1907 ίδρυσε την πρώτη της 

πειραµατική τάξη στο Casa dei Bambini (Σπίτι των παιδιών) σε µια πολυκατοικία της Ρώµης. 

Η Montessori, µε βάση τις παρατηρήσεις της για τον τρόπο που αποκοµίζουν τα παιδιά τις 

γνώσεις τους και τον πειραµατισµό που διεξάγουν µε το εξωτερικό τους περιβάλλον σε 

συνάρτηση µε τα υλικά που τους δίδονται και τον τρόπο διδασκαλίας στην τάξη, προσάρµοζε 

αντίστοιχα τις µεθόδους που ακολουθούσε και σηµείωνε παράλληλα τα αποτελέσµατα. Αυτή 

την προσέγγιση της ονόµασε «scientific pedagogy», δηλαδή επιστηµονική παιδαγωγική 

(Kramer, 1976: 60). 

Ο όρος της πολυαισθητηριακής µάθησης χρησιµοποιείται αναφερόµενος σε οποιαδήποτε 

µαθησιακή δραστηριότητα συνδυάζει δύο ή περισσότερες αισθήσεις προκειµένου να 

αποκοµίσουν οι µαθητές γνώσεις και στη συνέχεια να τις αποθηκεύσουν ως πληροφορίες. Οι 
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πολυαισθητηριακές προσεγγίσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιµες στην εκµάθηση γραφής και 

ανάγνωσης, όπως για τον συσχετισµό ήχου, συµβόλου που απεικονίζεται και αφής για την 

ανίχνευση σε σκληρή ή µαλακή επιφάνεια για την αναγνώριση λέξεων. Είναι µια µέθοδος, 

ένα «εργαλείο» στα χέρια του εκπαιδευτικού, που µέσα από την µουσική αγωγή ως ενότητα 

ήχου – κίνησης – λόγου επιχειρείται η εύρεση µιας διόδου επικοινωνίας µε το παιδί. Η 

πολυαισθητηριακή µέθοδος επικεντρώνεται στο παιδί, τις δυνατότητες και τις ικανότητες του. 

Η έννοια της «πολυαίσθησης» δεν µεταφράζεται απλά ως αντίληψη περισσότερων πραγµάτων 

αλλά ως πολύπλευρη και πολύµορφη αντίληψη εµπειρικών συσχετίσεων µέσα από όλες τις 

αισθήσεις (Westwood, 2006: 27). Οι βασικές αρχές της Πολυαισθητηριακής Αγωγής 

συνοπτικά είναι οι εξής (Birsh, 1999: xxiii): 

• Ταυτόχρονη, συστηµατική και σωρευτική: Η διδασκαλία χρησιµοποιεί όλες τις 

προσβάσεις στον εγκέφαλο (οπτική, ακουστική, κιναισθητική, απτική) ταυτόχρονα ή 

κατά σειρά ώστε να ενισχύεται η µνήµη και η µάθηση. Άτοµα που δέχονται αυτό τον 

τρόπο µάθησης µαθαίνουν να ενεργούν χωρίς την παρακίνηση τρίτων, καθώς η γνώση 

κατακτάται από το µαθητή τµηµατικά και κλιµακωτά. Μαθαίνουν να παίζουν 

ενεργητικό ρόλο σε όλες τις φάσεις της ζωής τους ώστε να αναπτύσσονται η κρίση και 

η αγάπη τους προς την µάθηση, µέσω της συνεχόµενης επανάληψης και της 

διερώτησης. 

• Εσωτερική διαφοροποίηση: Το κάθε άτοµο που εκπαιδεύεται µε αυτή τη µέθοδο 

µαθαίνει να δέχεται τη διαφορετικότητα του ως µοναδικότητα. Ο εκπαιδευτικός που 

χρησιµοποιεί στο µάθηµα του την πολυαισθητηριακή µέθοδο ως τρόπο διδασκαλίας 

θα πρέπει να αντιµετωπίζει τον κάθε µαθητή ως µια ξεχωριστή προσωπικότητα µε τις 

δικές του µαθησιακές ανάγκες. 

• Ολότητα: Η συναισθηµατική ολοκλήρωση του ατόµου που µαθαίνει µε 

πολυαισθητηριακά ερεθίσµατα, µέσω των γνώσεων που αποκόµισε και των 

δηµιουργικών δραστηριοτήτων του µαθήµατος το βοηθά να γίνει καλύτερο άτοµο. 

Αυτό το αποτέλεσµα αντικατοπτρίζεται από τον τρόπο που συστήνεται η διδασκαλία. 

Όλα τα επίπεδα εννοιών παρουσιάζονται, συχνά παράλληλα και συσχετιζόµενα, από 

τα απλούστερα στα συνθετότερα. 

• Αυτονοµία: Τα πολυαισθητηριακά, δοµηµένα προγράµµατα περιλαµβάνουν συνθετική 

και αναλυτική διδασκαλία. Η συνθετική διδασκαλία παρουσιάζει τις επιµέρους έννοιες 

και στη συνέχεια τις συνθέτει σε ένα σύνολο, ενώ η αναλυτική ακολουθεί την αντίθετη 
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διαδικασία. Έτσι τα άτοµα διδάσκονται να χρησιµοποιούν τις γνωστικές τους 

δεξιότητες για να επιλύουν προβλήµατα, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση τους, η 

οποία εκφράζεται ως αίσθηµα αυτονοµίας. 

Σε γενικές γραµµές, πρόκειται για το συντονισµό και τη διαµόρφωση της γνώσης µέσω των 

πέντε αισθήσεων και της κίνησης. Παράλληλα µε τις αισθήσεις λαµβάνονται υπόψη ο χώρος, 

ο χρόνος, η επικοινωνία. Στη µουσική διδασκαλία, εµπνευστές της πολυαισθητηριακής 

διδασκαλίας ήταν οι Emile Jacques-Dalcroze και Zoltan Kodály στα τέλη του 19ου αιώνα και 

στις αρχές του 20ου αιώνα αντίστοιχα. 

 

3.2.1.1. Μέθοδος Dalcroze 

Περιλαµβάνει τις υποµεθόδους eurhythmics, solfege Dalcroze – solfege rythmique και τον 

αυτοσχεδιασµό. Στη µέθοδο Dalcroze eurhythmics, οι σπουδαστές καλούνται να κινήσουν και 

να αισθανθούν τα διαφορετικά µουσικά στοιχεία µε ολόκληρο το σώµα τους.  

Συµπεριλαµβάνει εκπαιδευτικούς στόχους µε θεραπευτικές προεκτάσεις και σχετίζεται µε 

ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις που έχουν ως υπόβαθρό τους την ουµανιστική ψυχολογία. Ο 

Dalcroze κατανόησε τη σηµασία και την επίδραση που ασκεί η µουσική και ο ρυθµός στα 

νευρικά κέντρα αλλά και στα συναισθήµατα του ανθρώπου (Kessler-Κακουλίδη, 2009: 23). 

Με το συνδυασµό µουσικής και άσκησης επιδιώκεται η αντίληψη της κίνησης µε όλες τις 

αισθήσεις ώστε η εµπέδωση της να είναι ευκολότερη και µε όσο το δυνατό λιγότερη 

παρέµβαση. Τα κυριότερα στοιχεία της µεθόδου Dalcroze είναι η Μουσική, ο Ρυθµός (του 

µέλους, του λόγου και της κίνησης) και η Κίνηση. Για αυτό το λόγο αυτή η µέθοδος στην 

πρακτική της εφαρµογή δίνει έµφαση σε τρία συστατικά µέρη που παράλληλα αποτελούν τα 

µέσα εξάσκησης της και δρουν αλληλένδετα (Σιδηροπούλου, 2007: 15). 

3.2.1.1.1. Eurhythmics (Ευρυθµία) 

Η Ρυθµική Dalcroze βασίζεται στην αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση του πνεύµατος και 

του σώµατος. Το σώµα εξασκείται, ώστε να µπορεί να εκφράζει µε κίνηση την παράσταση 

που υπάρχει στο µυαλό. Στοιχεία αυτής της αγωγής είναι η µουσική, ο ρυθµός και η κίνηση. 

Σύµφωνα µε τον Rudolf Laban, κάθε κίνηση ενέχει το στοιχείο του χρόνου, διαδραµατίζεται  
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σε ένα συγκεκριµένο χώρο και ενέχει το στοιχείο του βάρους. Έτσι, τα τρία στοιχεία, του 

χρόνου, του χώρου και του βάρους, συνδυαζόµενα παράγουν την κίνηση. (Hodgson, 2001: 

68-78). 

3.2.1.1.1.1.  Η Κίνηση κατά τη διδασκαλία 

Οι ικανότητες και οι δεξιότητες ενός ατόµου επηρεάζονται έντονα από τη ψυχική του 

κατάσταση. Η κινητική συµπεριφορά του παιδιού αποτελεί έκφραση της ψυχοσωµατικής του 

κατάστασης και προσφέρει πληροφορίες για αυτά που δε θέλει ή δεν µπορεί να εκφράσει 

λεκτικά, πολύ σηµαντικές ωστόσο για την κατανόηση των εξωτερικά εµφανών προβληµάτων 

του. Μέσω των κινητικών δραστηριοτήτων το παιδί αντιδρά άµεσα και αυθόρµητα καθώς 

µέσω αυτών παρακινείται ευκολότερα. Η απόκτηση κινητικών λειτουργιών επιτυγχάνεται 

σταδιακά µέσω αισθητικοκινητικών εµπειριών, αυτογνωσίας του σώµατος, αδρής και λεπτής 

κινητικότητας (Σιδηροπούλου, 2007: 1). 

Οι κινήσεις του χορού, σε αντίθεση µε την ελεύθερη κίνηση, είναι συνήθως καθορισµένες από 

πριν ώστε µε το χορό να απεικονίζονται τις ιδέες του χορευτή ή του χορογράφου. Ο Dalcroze 

µε τους µαθητές του χρησιµοποιούσε κίνηση που βασιζόταν στον αυτοσχεδιασµό, 

χειρονοµίες, διάφορες στάσεις και πόζες για να εκφράσουν τους τονισµούς, τις διάρκειες, τις 

δυναµικές αυξοµειώσεις και άλλα στοιχεία που συγκροτούν την έννοια του µουσικού ρυθµού. 

Το ειδικό λεξιλόγιο που χρησιµοποιούσε ο Dalcroze διαχώριζε τις κινήσεις σε δύο τύπους, 

ήτοι α) επιτόπιες κινήσεις, όπου σε αυτό τον τύπο κίνησης εµπεριέχονται τα χτυπήµατα του 

ρυθµού µε τα χέρια (παλαµάκια – clapping), η αιώρηση, οι ταλαντεύσεις ταυτόχρονα µε την 

οµιλία ή το τραγούδι και τα γυρίσµατα και β) χορικές κινήσεις που περιλαµβάνουν το 

περπάτηµα, το γλίστρηµα, το τρέξιµο, ο καλπασµός, το σούρσιµο και την αναπήδηση 

(Findlay, 1971: 2).  

Οι κινήσεις στον χώρο µπορούν να συνδυαστούν µε τις επιτόπιες για να εκφράσουν από τον 

πιο απλό µέχρι τον πιο πολύπλοκο ρυθµικό σχηµατισµό. Επίσης, µπορούν να συνδυαστούν µε 

υψηλή, µεσαία ή χαµηλή θέση του σώµατος για να δείξουν διαφοροποίηση του τονικού ύψους 

ή το νοητό περίγραµµα κάποιας µελωδικής κίνησης.  

 

 

 



Ο ρόλος της μουσικής στην αγωγή ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  
 

 70 Ευσταθίου Έµιλυ 

 

3.2.1.1.2 Solfege Dalcroze 

Αφού ολοκληρωθεί ένας τουλάχιστον ετήσιος κύκλος µε ρυθµική εκπαίδευση, ο µαθητής 

µπορεί να περάσει στο στάδιο του Σολφέζ και της καλλιέργειας της ακοής. Πρέπει να 

συνεχίσει τις σειρές των ασκήσεων που χρησιµοποιήθηκαν στο παρελθόν (ακολουθώντας την 

µελέτη των µουσικών φαινοµένων), µε τη διαφορά ότι ο δάσκαλος πρέπει πρώτα να τις έχει 

προσαρµόσει στις ανάγκες της νέας πραγµατικότητας. Σε αυτό το στάδιο, το παιδί πρέπει να  

εξασκηθεί στην προσεκτική ακοή και στην αντίληψη των νοµοτελειών που διέπουν αυτό που 

ακούει και στη δηµιουργία ήχων κυρίως µε την βοήθεια της φωνής του. Το Solfege Dalcroze 

είναι ένα κράµα ανάγνωσης εκ πρώτης όψεως φωνητικών κοµµατιών, καλλιέργειας της 

ακοής, θεωρίας, εκτέλεσης και φωνητικού αυτοσχεδιασµού όπου όλα αυτά βιώνονται µέσω 

της κίνησης (Ανδρούτσος, 2004: 56-57). 

Σε αυτό το στάδιο, προηγείται η πράξη και µετά η θεωρία. Όπως στην ρυθµική αγωγή, έτσι 

και στο Σολφέζ χρησιµοποιείται η εσωτερική ακοή, ως µέσο επίτευξης του επιθυµητού 

αποτελέσµατος. Μέσω των αρχών της κίνησης, οι µαθητές αποκτούν την ικανότητα να 

ακούνε ρυθµικά σχήµατα, µελωδικά διαστήµατα, φραζαρίσµατα και δυναµικές 

διαφοροποιήσεις καθώς κοιτούν µια παρτιτούρα. Σε αυτό το στάδιο της µεθόδου, οι στόχοι 

είναι οι εξής: 

3.2.1.1.2.1 Ανάπτυξη της αντίληψης του τονικού ύψους (Dalcroze, 1921: 53) 

Ο µαθητής µαθαίνει να διαχωρίζει τους ήχους που παράγονται από τη φωνή και την αίσθηση 

που παράγεται από τους διαφορετικούς βαθµούς έντασης των φωνητικών χορδών, όσον 

αφορά τον εντοπισµό των δονήσεων του ήχου. Βάζοντας το χέρι του στο στήθος και στο 

λαιµό, µπορεί να νιώσει τη διαφορετικότητα της έντασης και του σηµείου του σώµατος που 

κάθε νότα συντονίζει, ώστε να αντιληφθεί τις δονήσεις και να συνειδητοποιήσει το τονικό 

ύψος που αντιστοιχεί σε κάθε νότα. Σε αυτό το σηµείο µπορεί να µελετηθεί και η σχέση 

µεταξύ έντασης και τονικού ύψους ενός ήχου. 

3.2.1.1.2.2 Τονική ακρίβεια στο τραγούδι (Dalcroze, 1921: 72) 

Αυτός ο στόχος επιτυγχάνεται µέσω της εφαρµογής ασκήσεων διέγερσης και αναστολής της 

φωνής. Ο µαθητής πρέπει να εκτελέσει ένα ρυθµικό-µελωδικό σχήµα πρώτα µε τη φωνή και 

στη συνέχεια µε το σώµα και αντίστροφα, περνώντας αυτόµατα από την µια διαδικασία στην  
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άλλη, ενώ ο δάσκαλος χρησιµοποιώντας διάφορα προστάγµατα ζητά απότοµη διακοπή, 

επανάληψη ή τονισµό χωρίς προειδοποίηση. Μετά την επιτυχηµένη εκτέλεση της παραπάνω 

άσκησης, µπορεί να ζητηθεί η ταυτόχρονη εκτέλεση δύο διαδικασιών µε επιπρόσθετο το 

στοιχείο της δυναµικής, όπως όταν α) ο µαθητής τραγουδά ff (πολύ δυνατά), ενώ το σώµα 

κινείται pp (πολύ σιγά) και το αντίστροφο ή β) ο µαθητής τραγουδά σε ff όταν το ένα άκρο 

του σώµατος κινείται σε cresc (crescendo-σταδιακή αύξηση της έντασης της φωνής) και ένα 

άλλο σε dim (diminuendo-σταδιακή µείωση της έντασης της φωνής) και αντίστροφα. 

3.2.1.1.2.3. Ανάπτυξη οπτικών ικανοτήτων που απαιτούνται για γρήγορη µουσική 

ανάγνωση (Ανδρούτσος, 2004: 57-58) 

Αφού τα παιδιά πειραµατιστούν αρκετά µε τη φωνή και τις κινήσεις του σώµατος και όταν 

εµπεδωθούν τα όσα προαναφέρθηκαν, ο/η µουσικοπαιδαγωγός πρέπει να δηµιουργήσει 

έντεχνα την ανάγκη για την εκµάθηση ενός συστήµατος µουσικής γραφής που να επιτρέπει 

για παράδειγµα την επανεκτέλεση ενός κοµµατιού. Βέβαια, όταν υπάρχουν στην τάξη 

µαθητές µε δυσλεξία, ο/η µουσικοπαιδαγωγός πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός/η όσον 

αφορά την προώθηση της µουσικής σηµειογραφίας, αφού οι δυσλεκτικοί δυσκολεύονται 

ιδιαίτερα µε την ανάγνωση γραπτών συµβόλων. Σε αυτούς τους µαθητές, η ανάγνωση της 

παρτιτούρας µπορεί να γίνεται µε πιο αργούς ρυθµούς, και για την επανεκτέλεση ενός 

κοµµατιού µπορεί να δίνεται έµφαση στην αποµνηµόνευση µέσω της ακρόασης και της 

κίνησης. Εξάλλου, η γραφή είναι ένας τρόπος αποθήκευσης µουσικών ιδεών και όχι 

αυτοσκοπός. 

3.2.1.1.2.4 . Σωστή θέση και αναπνοή του σώµατος κατά το τραγούδι (Ανδρούτσος, 

2004: 58-59) 

Αυτό επιτυγχάνεται µέσω χαλάρωσης και σύσπασης των µυών του λαιµού και των µυών που 

βοηθούν στην αναπνοή, καθώς και µε ασκήσεις για την εκγύµναση των πνευµόνων. 

Σηµαντική είναι και η µελέτη της “ατάκας” της φωνής, δηλαδή της σχετικής θέσης του 

λαιµού και της γλώσσας καθώς και της ποιότητας της φωνής ακριβώς τη στιγµή που αρχίζει ο 

ήχος. Η µελέτη της “ατάκας” πρέπει να συνοδευθεί και µε ασκήσεις για τη σωστή 

χρησιµοποίηση του διαφράγµατος. Επίσης, η ατάκα µπορεί να γίνει ευκολότερα αντιληπτή αν 

συνδυαστεί µε άσκηση κινητικής ατάκας. 
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3.2.1.1.3 Solfege Rythmique 

Ο Dalcroze έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στη διδασκαλία του Ρυθµικού Σολφέζ, χρησιµοποιώντας 

τις ασκήσεις και τη θεωρητική βάση στην οποία στηρίχθηκε η Ρυθµική. Έχοντας υπόψη τις 

αδυναµίες που παρουσίαζαν οι διάφορες µέθοδοι διδασκαλίας Σολφέζ της εποχής του, 

συµπεριέλαβε σε αυτή την µέθοδο και ειδικές ρυθµικές ασκήσεις, που θα βοηθούσαν άµεσα 

τους µαθητές του κατά την ανάγνωση παρτιτούρας (φωνητική και οργανική) (Ανδρούτσος, 

2004: 64). Οι ασκήσεις για το «ξεκαθάρισµα» των εννοιών του ρυθµού και του µέτρου  

απέκτησαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Επίσης, επέµενε να συνδέονται τα διάφορα διαστήµατα µιας 

κλίµακας µε συγκεκριµένες χρονικές αξίες. Aρχικά παρουσιάζεται στα παιδιά το διάστηµα 

της δευτέρας σε µέτρο 4/4: τραγουδιέται µε την χρονική αξία του ενός τετάρτου και στη 

συνέχεια, µε την ίδια διαδικασία επεκτείνεται η διδασκαλία σε όλα τα διαστήµατα (Carder και 

Landis, 1972: 33). 

Στα 24 κεφάλαια του βιβλίου του Solfege Rythmique (1930), παραθέτει περίπου 100 µελωδίες 

και 450 ασκήσεις ρυθµικού σολφέζ. Βέβαια, ο µουσικοδιδάσκαλος δεν χρειάζεται να 

ακολουθεί άκαµπτα τις προτάσεις του δηµιουργού της µεθόδου αλλά ανάλογα µε την 

περίσταση, να ενσωµατώνει δικά του στοιχεία και ιδέες, που θα εξυπηρετούν καλύτερα το 

σκοπό του µαθήµατος. Επίσης, µπορεί να υποκαταστήσει τις κλίµακες ανάλογα µε το είδος 

της µουσικής που χρησιµοποιείται σε κάθε µάθηµα (κλασσική, παραδοσιακή κ.α.). Εξάλλου, 

η ίδια µελωδία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για εκατοντάδες ρυθµικές ασκήσεις λόγω του ότι η 

κάθε άσκηση µεταµορφώνει αυτή την αρχική µελωδία µέσω των παραλλαγών, ρυθµικών και 

µετρικών, σε µια µελωδία µε καινούριες προοπτικές για εξέλιξη και διαφοροποίηση, καθώς 

επίσης και νέα παιδαγωγικά προβλήµατα που απαιτούν νέες λύσεις (Ανδρούτσος, 2004: 65). 

Η δηµιουργική εξερεύνηση και εφαρµογή των τεχνικών των ρυθµικών παραλλαγών σε µια 

κλίµακα ή σε µια µελωδία ή ακόµα και σε ένα τραγούδι είναι τα θεµέλια για την ανάπτυξη της 

φαντασίας και το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της ικανότητας για µουσική ανάλυση. Αυτές οι 

ικανότητες αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε το παιδί να αυτοσχεδιάσει µουσική, 

όπως αυτοσχεδιάζει «παίζοντας» µε τις λέξεις της µητρικής του γλώσσας. 
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3.2.1.1.4 Αυτοσχεδιασµός 

Αυτοσχεδιασµός δεν είναι η ερµηνεία ενός µουσικού κοµµατιού αλλά το αποτέλεσµα µιας 

σύνθεσης της στιγµής. Όπως το τραγούδι και η κίνηση, έτσι και η δηµιουργική συµπεριφορά 

στη µουσική είναι ανθρώπινο φαινόµενο που δε γνωρίζει πολιτιστικά σύνορα. Στην µέθοδο 

Dalcroze, ο αυτοσχεδιασµός είναι σηµαντικό και αναπόσπαστο µέρος της διδασκαλίας 

(Bachman κλπ, 1993: 107-108). 

Το πιάνο δίνει τη δυνατότητα άπειρων ηχητικών συνδυασµών που καλείται να εκφράσει το 

σώµα του παιδιού µε κινήσεις. Με αυτό τον τρόπο παρουσιάζονται από το δάσκαλο ρυθµικές 

ιδέες διαφόρων στυλ, διαφορετικών ειδών µουσικές φράσεις και οποιαδήποτε ποικιλία legato  

και staccato στο πιάνο. Η δυνατότητα απότοµων αλλαγών στο ρυθµό και απότοµων παύσεων 

κατά τη διάρκεια µιας δραστηριότητας συνθέτουν το στοιχείο της αποτελεσµατικής έκπληξης 

µε επακόλουθο την ενίσχυση της δηµιουργικότητας και της αύξησης της προσοχής λόγω του 

συνεχώς αυξανόµενου µουσικού περιβάλλοντος. Επίσης, δίνεται η ευκαιρία σταδιακής 

εκµάθησης εννοιών (από τις πιο απλές στις πιο σύνθετες) και είναι σχετικά εύκολο να αλλάζει 

το κλίµα του µαθήµατος ανάλογα µε τις ανάγκες και τη διάθεση των παιδιών. Παράλληλα 

προσφέρεται η δυνατότητα διδασκαλίας σε επίπεδα, για παράδειγµα, άλλοτε εξετάζονται 

µουσικά φαινόµενα που είναι απλά να κατανοηθούν και άλλοτε εξετάζονται «κρυµµένα» 

στοιχεία που ωθούν τα παιδιά στο συσχετισµό της βαθιάς αίσθησης της δοµής µε τις 

αλληλεπιδράσεις των στοιχείων της µουσικής (Frego κλπ, 2006: 3-4). 

Ο αυτοσχεδιασµός είναι τόσο οµαδικός όσο και ατοµικός. Η διδασκαλία µέσω του 

αυτοσχεδιασµού προσφέρει την δυνατότητα στα παιδιά να εκφράζονται µέσα από την 

δηµιουργική χρήση των γνώσεων τους, να συνθέτουν και να πειραµατίζονται ώστε να 

µαθαίνουν τους χρωµατισµούς και τις µουσικές εκφράσεις. Επίσης, προβαίνουν σε αισθητικές 

κρίσεις τύπου «πολύ δυνατό, πολύ σιγανό, µακρόσυρτο» και άλλα, κάτι που βοηθά στη 

σύνδεση των ακουστικών τους παραστάσεων µε τις κινήσεις που κάνουν κάθε φορά. Τα 

εργαλεία που χρησιµοποιούνται στον αυτοσχεδιασµό µπορούν να είναι η κίνηση, ο λόγος, οι 

ιστορίες, τα τραγούδια, τα κρουστά, το πιάνο, καθώς και οι διάφοροι συνδυασµοί τους (Frego 

κλπ, 2006: 6). 

Απαραίτητο συστατικό του αυτοσχεδιασµού είναι η αυθόρµητη έκφραση, η ελευθερία και η 

απεριόριστη τόλµη της φαντασίας. Παρόλο που ο αυτοσχεδιασµός βασίζεται στα παραπάνω, 

ενέχει και το στοιχείο της δέσµευσης. Αν και ακούγεται αντιφατικό, εντούτοις είναι ένα είδος 

κατάταξης και ταξινόµησης που βοηθά στην διαδικασία της διδασκαλίας, καθώς τα παιδιά 
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µαθαίνουν τις νοµοτέλειες που διέπουν τις αυτοσχεδιαστικές ενέργειες και έτσι, στη συνέχεια 

θα µπορούν να τις χρησιµοποιούν µε «σύνεση», ώστε να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι 

που έχουν τεθεί από το δάσκαλο. Ο Dalcroze, όπως και άλλοι µουσικοπαιδαγωγοί, πίστευε ότι 

ο αυτοσχεδιασµός είναι κάτι που µπορεί να διδαχθεί, αρκεί να υπάρχει κάποια µεθοδολογική 

συνέπεια και συνέχεια κατά τη διδασκαλία του. Ο ίδιος επέλεγε τον καθοδηγούµενο 

αυτοσχεδιασµό και όχι τον ελεύθερο, προκειµένου ο αυτοσχεδιασµός των παιδιών είτε 

ρυθµικός είτε τραγουδιστικός να έχει κάποια σειρά και δοµή, να ξέρουν πώς να χειρίζονται 

την ενέργεια που έχουν και τις γνώσεις που αποκτούν µέσα από το µάθηµα (Bachmann κλπ, 

1993: 42-44). 

Για να έχει επιτυχία το µάθηµα µε αυτή την µέθοδο, ο δάσκαλος, εκτός από την γνώση και 

την άριστη τεχνική στο πιάνο πρέπει να έχει την ικανότητα του αυτοσχεδιασµού στο πιάνο. Ο 

αυτοσχεδιασµός πρέπει να «προσαρµόζεται» ανάλογα µε τις ανάγκες του µαθήµατος. Σε όλες 

τις περιπτώσεις του µαθήµατος είναι απαραίτητο ο δάσκαλος να µπορεί να δηµιουργεί και να 

αναπτύσσει πολλές παραλλαγές του υλικού που διαθέτει, καθώς επίσης να κατέχει τη τεχνική 

των ασκήσεων και των παιχνιδιών, µέσω του αυτοσχεδιασµού. (Johnson, 1993: 42-45). 

 

3.2.1.1.5 Πώς βοηθούνται τα άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες µε αυτή τη 

µέθοδο; 

Ο Dalcroze έδωσε έµφαση στην απόκτηση εµπειρίας µέσω κίνησης και για πρώτη φορά 

εφάρµοσε την ρυθµική και τη µουσική ως θεραπεία. Άρχισε να εφαρµόζει τη Ρυθµική και 

Μουσική αγωγή  στη Θεραπευτική Παιδαγωγική από το 1917 σε παιδιά µε νοητική υστέρηση 

και κώφωση. Από το 1924, αυτή η µέθοδος καθιερώνεται ως τµήµα της µουσικοθεραπείας και 

χρησιµοποιείται στις ψυχιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές της Γαλλίας, της Ελβετίας 

και της Γερµανίας. Μέχρι και σήµερα αυτή η µέθοδος, µε απόφαση του Υπουργείου Παιδείας 

και Υγείας της Γερµανίας, εφαρµόζεται στις παιδοψυχιατρικές κλινικές και στην ειδική αγωγή 

µε τους εξής βασικούς στόχους: την αποτροπή της υποτροπής παιδιών µε αυτές τις δυσκολίες, 

την επανένταξη τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και ση θεραπεία τους. Αν η άµεση 

θεραπεία δεν είναι εφικτή, τουλάχιστον η µέθοδος Dalcroze στοχεύει στο να συµβάλει στη 

σταδιακή βελτίωση της ψυχικής και πνευµατικής υγείας του παιδιού. (Χιονίδου και 

Αµανατίδου, 2010: 72). 

Ένα από τα θετικά στοιχεία της µεθόδου Dalcroze είναι ότι άτοµα που µαθαίνουν µουσική µε 

αυτή την µέθοδο, µέσα από τις κινητικές δραστηριότητες που εµπεριέχονται σε αυτή, “ζουν” 
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την µουσική, δηλαδή τους δίνεται η δυνατότητα να βιώνουν τις µουσικές γνώσεις που 

αποκοµίζουν από το µάθηµα. Αυτό έχει ως επακόλουθο οι γνώσεις που αποκοµίζουν από τη 

µουσική εκπαίδευση να γίνονται πιο κατανοητές στο µυαλό µε αποτέλεσµα να αποτυπώνονται 

στη µακροπρόθεσµη µνήµη και να παραµένουν για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, σε 

αντίθεση µε παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. Όµως δεν υπάρχει σε όλες τις αίθουσες 

διδασκαλίας αυτής της µεθόδου ο απαιτούµενος χώρος για τη σωστή εκτέλεση των 

δραστηριοτήτων. Ο Dalcroze συµβούλευε τους µαθητές του να εκτελούν ποικίλες 

δραστηριότητες (Oglethorpe, 2002: 39). 

Μία από αυτές τις δραστηριότητες είναι το παιχνίδι όπου χρησιµοποιούνται µπάλες διαφόρων 

χρωµάτων και µεγεθών. Σε αυτή τη δραστηριότητα τα παιδιά πρέπει να ταξινοµηθούν σε 

ζευγάρια και να τοποθετούνται ενώπιος ενωπίω. Ανάλογα µε τις µπάλες, αποφασίζεται από  

κοινού, δηλαδή απ’ όλη την οµάδα, ποιο ηχόχρωµα και ποια ένταση ταιριάζει σε κάθε µπάλα. 

Ανάλογα µε την µπάλα που κυλά, γίνεται και η επιλογή της ηχητικής συνοδείας. Παράλληλα 

µε το ηχητικό ερέθισµα, το άτοµο που διδάσκεται µουσική µε αυτή τη µέθοδο, καλείται να 

συµµετάσχει και στην οπτική ακολουθία της διαδικασίας των κινουµένων αντικειµένων. Στο 

αρχικό στάδιο µπορούν να υπάρξουν µπάλες που παράγουν ήχο.(Χιονίδου και Αµανατίδου, 

2010: 85). 

Σύµφωνα µε την Ένωση Dalcroze (The Dalcroze Society UK) αυτή η µέθοδος, λόγω της 

πολυαισθητηριακής της φύσης, βοηθά άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες και 

κινησιολογικά προβλήµατα να µειώσουν τις δυσκολίες τους46. 

 

3.2.1.1.5.4  Άτοµα µε δυσλεξία 

3.2.1.1.5.4.1 Φωνολογική επεξεργασία βασικής εκπαίδευσης και γλωσσικής 

ανάπτυξης 

Η Marianne Frostig, ιδρύτρια του Center of Educational Therapy και της οµώνυµης 

παιδαγωγικής µεθόδου, χαρακτηριστική εκπρόσωπος της κινητικής αγωγής, εργάστηκε στο  

γλωσσικό τοµέα µε παιδιά που παρουσίαζαν µαθησιακές δυσκολίες και προώθησε της άποψη 

της αναγκαιότητας εξάσκησης της οπτικοκινητικής αντίληψης ως ύψιστης σηµασίας για τη 

                                                 
46 Βλ http://www.dalcroze.org.uk/ τελευταία πρόσβαση 28/06/2011 
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µάθηση στο σχολείο. Η ενίσχυση αυτής της ικανότητας αναπτύσσει ικανότητες τόσο στο 

γνωστικό και δηµιουργικό τοµέα, όσο και στο συναισθηµατικό και κοινωνικό τοµέα, καθώς 

µειώνονται οι συµπεριφοριστικές διαταραχές47. 

Μέσα από τον αυτοσχεδιασµό στο πιάνο, ο δάσκαλος παίζει κλίµακες ή συγχορδίες σε 

διάφορα ρυθµικά σχήµατα και tempi. Σε αυτή τη δραστηριότητα ο µαθητής καλείται να 

‘µιµηθεί’ και να αναπαράγει τα ρυθµικά σχήµατα και τους τονισµούς, είτε τραγουδιστά (την 

µελωδική γραµµή που υπαγορεύτηκε) είτε µε την κίνηση (τα ρυθµικά σχήµατα). Ακόµα, ο 

προχωρηµένος µαθητής παίζει τις κλίµακες και τις συγχορδίες µε βάση τα ρυθµικά σχήµατα 

που είναι γραµµένα στον πίνακα ή αυτά που του υπαγορεύει ο δάσκαλος. Αυτή η 

δραστηριότητα, λόγω της ακουστικής αναπαράστασης των συγχορδιών και των κλιµάκων 

κατά την εκτέλεση τους, βοηθά σηµαντικά αυτά τα άτοµα να βελτιώσουν τη φωνολογική τους 

µνήµη (Vann, 2006: 5-7). 

Επίσης, µε το Solfege και το τραγούδι, οι µαθητές καλούνται, όχι µόνο να εκτελέσουν ένα 

ρυθµικό σχήµα ή µια µελωδία που τους δόθηκε από τον διδάσκοντα, αλλά και να 

αφοµοιώσουν τις γνώσεις που αποκόµισαν από το µάθηµα της ηµέρας. Όµως, επειδή οι 

δραστηριότητες αυτής της µεθόδου είναι κυρίως κιναισθητικής και ακουστικής φύσεως, οι 

µαθητές όχι µόνο µπορούν να αφοµοιώσουν τις γνώσεις του µαθήµατος αλλά και να 

αναπτύξουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες µέσω του τραγουδιού και να εξασκήσουν τη 

σωστή χρήση της φωνής µέσω των φωνητικών ασκήσεων. Ακόµα, σύµφωνα µε προηγούµενες 

αναφορές, το τραγούδι βοηθά σηµαντικά στις αναγνωστικές και λεξιλογικές δεξιότητες του 

ατόµου (Ristow, 2008: 6-8). 

3.2.1.1.5.4.2 Κινητική ανάπτυξη (Frostig κλπ, 1973: 75-78) 

Με τη µέθοδο Dalcroze, λόγω της χρήσης όλων των αισθήσεων και της κίνησης του σώµατος, 

αποκτούν την δυνατότητα να ελέγχουν την ενεργειακή τους δυναµική και τη χρήση της σε 

ακολουθία, δηλαδή, οι ενέργειες και οι πράξεις τους έχουν µια δοµή, µια κατεύθυνση και ένα 

σκοπό, αρχή, µέση και τέλος. Επειδή οι δραστηριότητες της µεθόδου ακολουθούν αυτή 

ακριβώς τη δοµή, επιτυγχάνεται εύκολα η ορθή κινητική ανάπτυξη των δυσλεκτικών ατόµων. 

 

                                                 
47 Βλ http://www.frostig-gesellschaft.de/M_Fro_EN.htm, τελευταία πρόσβαση 28/06/2011 
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3.2.1.1.5.4.3 Κοινωνική ανάπτυξη (Bachmann κλπ, 1993: 230-232) 

Αυτή η µέθοδος διδασκαλίας της µουσικής, λόγω του οµαδικού χαρακτήρα που έχει, βοηθά 

τα άτοµα µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες (και όχι µόνο) να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας 

και οµαδικότητας και να κοινωνικοποιηθούν µε µεγαλύτερη ευκολία απ’ ότι µε άλλες 

δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτής της µεθόδου είναι διαµορφωµένες µε τέτοιο τρόπο 

ώστε η εκµάθηση της µουσικής να είναι παιχνίδι για τα παιδιά. Τα παιδιά, µέσω του 

παιχνιδιού, έχουν τις πρώτες τους επαφές µε τον κόσµο. Με το οµαδικό παιχνίδι δίνεται η 

δυνατότητα σε ένα παιδί να γνωρίσει καλύτερα τα άλλα παιδιά κι έτσι κοινωνικοποιείται 

ακόµη περισσότερο. 

3.2.1.1.5.4.4 Συναισθηµατική ανάπτυξη 

Τα παιδιά µε (ειδικές) µαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία και διάσπαση ελλειµµατικής 

προσοχής όταν πετυχαίνουν τους στόχους του µαθήµατος αναθαρρούν και αποκτούν 

αυτοπεποίθηση. Αυτό τα ωθεί να συνεχίζουν τις προσπάθειες τους όχι µόνο στον τοµέα της 

µουσικής αλλά και σε άλλους τοµείς της µάθησης. Επίσης, αυτή η µέθοδος βοηθά αυτά τα 

άτοµα να διαχειρίζονται όχι µόνο τη χαρά που καρπώνονται από µια επιτυχία, αλλά και την 

απογοήτευση που δρέπουν από µια αποτυχία. Μέσα από την κίνηση, το παιδί βιώνει την 

επιτυχία και την αποτυχία, καθώς επίσης αναγνωρίζει την ευθύνη του για το αποτέλεσµα. 

(Σιδηροπούλου, 2007: 11) 

3.2.1.1.5.4.5 Μνηµονική ανάπτυξη 

Με την κίνηση του σώµατος και µε τις επαναλήψεις των κινητικών ασκήσεων και των 

ασκήσεων του Solfege, τα δυσλεκτικά άτοµα εµπεδώνουν και θυµούνται καλύτερα τις 

µουσικές έννοιες. Ο ίδιος ο Dalcroze επέµενε, επαναλαµβάνοντας το γνωστό αρχαίο ελληνικό 

ρητό, ότι η επανάληψη είναι ο µόνος τρόπος να διατηρηθεί στη µνήµη ενός ατόµου µια 

µουσική αλληλουχία. Με την εφαρµογή αυτής της απλής αρχής στην εκπαίδευση του, όπου οι 

µαθητές επαναλάµβαναν τις ρυθµικές τους ασκήσεις πολλές φορές και σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα, ο Dalcroze παρατηρούσε ενίσχυση και παράλληλη θεαµατική βελτίωση της 

µνήµης τους (Manifold, 2008: 22-24). 

 

 



Ο ρόλος της μουσικής στην αγωγή ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  
 

 78 Ευσταθίου Έµιλυ 

 

3.2.1.1.5.5 Άτοµα µε δυσπραξία: 

Η σηµασία και η επίδραση της κινητικότητας στο ψυχικό και συναισθηµατικό τοµέα, αλλά 

και σε ολόκληρη την ανάπτυξη της προσωπικότητας, είναι γνωστή από τους προχριστιανικούς 

χρόνους (Σιδηροπούλου, 2007: 2). Ο Guilmain, ειδικός παιδαγωγός, έδειξε ενδιαφέρον για 

παιδιά που παρουσίαζαν µειωµένη συναρµογή στην κίνηση εξαιτίας διαταραχής της 

ικανότητας συντονισµού των κινήσεων, που δε συσχετίζονταν µε χαµηλή νοηµοσύνη 

(Mertens, 1999: 45-49). Στον τοµέα της Ειδικής Παιδαγωγικής και µε τη βοήθεια της 

Ψυχιατρικής και της Φυσιολογίας, οι Vayer, Pico και Dublineau επικεντρώθηκαν και 

µελέτησαν συστηµατικά την ικανότητα κινητικής έκφρασης και αισθητηριακής αντίληψης 

των παιδικών δραστηριοτήτων. (Lapierre, 1998: 98). 

Επίσης, ο Kiphard, Γερµανός καθηγητής Φυσικής Αγωγής, αφοσιώθηκε στη θεραπευτική  

παιδαγωγική, καθώς διαπίστωσε ότι µέσω της κίνησης βελτιώνεται ταυτόχρονα και ο 

ψυχισµός του παιδιού. Στη θεραπευτική του µέθοδο συµπεριέλαβε στοιχεία ρυθµικής αγωγής 

βασιζόµενος σε απόψεις που σχετίζονται µε τη θετική επίδραση που ασκεί η κίνηση στη 

βελτίωση της κινητικότητας και του συναισθηµατικού κόσµου των παιδιών και εφήβων µε 

ταυτόχρονη ενίσχυση της συναισθηµατικής ωριµότητας. Ο Kiphard, ως ιδρυτής της 

Κινησιοπαιδαγωγικής – Κινησιοθεραπείας, εργάστηκε µε παιδιά που εµφάνιζαν κινητικές 

διαταραχές ή κινητική αδεξιότητα. Η Κινησιοπαιδαγωγική αποτελεί µοντέλο υλιστικής 

προσέγγισης της αγωγής µέσω της βιωµατικής άσκησης και της κίνησης, ενώ η 

κινησιοθεραπεία ορίζεται ως «η µεθοδολογία της κινητικής αγωγής για της αντιµετώπιση των 

αποκλίσεων, των µειονεξιών, των συµπεριφορικών διαταραχών και της ανθρώπινης 

απόδοσης» (Kiphard, 1995, Schilling, 1986). 

3.2.1.1.5.5.1 Συνειδητοποίηση / επίγνωση του σώµατος και του χώρου 

Προκειµένου να επέλθει συνειδητοποίηση και επίγνωση του ανθρώπινου σώµατος και του 

χώρου πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον στοιχειωδώς ανεπτυγµένη αντιληπτική ικανότητα. Οι 

πρωταρχικές αντιληπτικές εµπειρίες αποκοµίζονται µέσω της όρασης, της ακοής και της αφής 

(απτική, κιναισθητική και αθουσαία αντίληψη). Λόγω του κιναισθητικού χαρακτήρα που έχει, 

η µέθοδος Dalcroze δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα άτοµα να µάθουν καλύτερα το σώµα 

τους. Ως προς την ακουστική αντίληψη, µε τις ασκήσεις Solfege για τους χρωµατισµούς που 

αναφέρθηκαν προηγουµένως (ff-fortissimo, pp-pianissimo) επειδή αυτές οι έννοιες είναι 

αντίθετες µεταξύ τους, µπορούν να αφοµοιωθούν µε ευκολία µε συνέπεια αυτά τα άτοµα να 
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ξεχωρίζουν το σιγανό και δυνατό ήχο. Με αυτή τη λογική µπορούν να µαθευτούν κι άλλες 

έννοιες, που να σχετίζονται µε την οπτική και χορική αντίληψη, για παράδειγµα η µακρινή µε 

την κοντινή απόσταση (οπτικο-χορική αντίληψη) (Σιδηροπούλου, 2007: 9). 

3.2.1.1.5.5.2 Συντονισµός του σώµατος 

Παράλληλα µε την απόκτηση αδρών αντιληπτικών δεξιοτήτων για τη βελτίωση του 

προσανατολισµού στο χώρο, αναπτύσσονται και τα κινητικά πρότυπα (βάδισµα, τρέξιµο κτλ), 

τα οποία είναι σηµαντικό να διευρύνονται συνεχώς µε ποικιλία ασκήσεων και να 

µεταβάλλονται µε τις προκύπτουσες καταστάσεις. Στην µέθοδο Dalcroze εµπεριέχονται 

ποίκιλες δραστηριότητες που να συµβάλλουν στην ανάπτυξη των κινητικών προτύπων µε 

εναλλαγές δραστηριοτήτων. Την ικανότητα κινητικού ελέγχου, νευροµυϊκού συντονισµού και  

ελέγχου ολόκληρου του σώµατος επιτυγχάνει να βελτιώσει το παιδί σε τέτοιο βαθµό, ανάλογα 

µε τη δυνατότητα που του παρέχεται να συλλέξει κινητικές εµπειρίες από την αντιπαράθεση 

του προς το περιβάλλον. Σταδιακά και µε τη συνεχή εφαρµογή της µεθόδου, επιτυγχάνεται η 

επίγνωση του σώµατος και των µελών του και το άτοµο µε κινησιολογικές δυσκολίες 

µαθαίνει πώς να χρησιµοποιεί το σώµα του, ελέγχει τις κινήσεις του µε περισσότερη άνεση 

και οι κινήσεις του είναι πιο συγχρονισµένες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει µε 

περισσότερη ευκολία τις δυσκολίες που έχει µε την κίνηση και να βελτιώνεται σε κάποιο 

βαθµό (Σιδηροπούλου, 2007: 10). 

3.2.1.1.5.5.3 Μυϊκή τόνωση και ενδυνάµωση 

Επειδή η πλειοψηφία των δραστηριοτήτων της µεθόδου εφαρµόζουν κατά κόρον σωµατικές 

κινήσεις, γυµνάζονται οι µύες του σώµατος, γεγονός απαραίτητο για άτοµα µε δυσπραξία. 

Επιπλέον, µε τις ρυθµικές και µελωδικές ασκήσεις που καλείται να παίξει ο µαθητής στο 

πιάνο, όχι µόνο µαθαίνει πώς συναρµολογεί το σώµα του στο πιάνο και να χρησιµοποιεί τα 

δάκτυλα του, αλλά, µε την µελέτη πολλών και διαφορετικών τρόπων παιξίµατος τονώνεται το 

µυϊκό του σύστηµα. Ο λόγος που βοηθά η εκτέλεση αυτών των ασκήσεων στο πιάνο είναι 

επειδή, για να επιτυγχάνεται διαφορετική ‘ατάκα’ στον ήχο πρέπει να χρησιµοποιείται η 

ένταση στον ώµο, στον καρπό ή µόνο στα δάκτυλα ενώ παράλληλα να δουλεύουν και οι 

αρθρώσεις για παράδειγµα staccato-legato σε συνδυασµό µε τις διάφορες θέσεις του καρπού 

και τη χρήση του pedal. Βέβαια, για να επέλθουν αυτά τα αποτελέσµατα, πρέπει να 

αποφεύγοντα µακροσκελείς και εκτεταµένες δραστηριότητες (Manifold, 2008: 9-11). 
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3.2.1.2.    Μέθοδος Kodaly 

Είναι σηµαντική και η αναφορά των Hurwitz, 

Wolff, Bortnick και Kokas (1975: 167) οι οποίοι 

έδειξαν πειραµατικά ότι η µέθοδος Kodály µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί όχι µόνο ως µέθοδος εκµάθησης 

της µουσικής, αλλά και ως θεραπευτικό µέσο σε 

παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Η 

µέθοδος βασίζε  ται σε παραδοσιακό µουσικό υλικό 

της Ουγγαρίας το οποίο επιµελήθηκε ο ίδιος ο 

Kodaly. Πρωταρχικός στόχος της µεθόδου είναι η 

µάθηση της µουσικής ανάγνωσης και γραφής, 

καθώς ο Kodály πίστευε ότι όλοι µπορούν να 

διαβάζουν και να γράφουν µουσική. Προκειµένου 

να πετύχει αυτό το στόχο, δηµιούργησε ένα 

σύστηµα µε ρυθµικές συλλαβές όπου σε κάθε 

διαφορετική ρυθµική αξία αντιστοιχεί 

διαφορετική συλλαβή προκειµένου να βοηθήσει τη ρυθµική ανάγνωση. Αυτό το σύστηµα 

είναι βασισµένο στο αντίστοιχο σύστηµα εκµάθησης ρυθµικών αξιών του Emile Joseph 

Chevé (Wheeler, 1985: 15). 

Για την εκµάθηση των φθόγγων ο Kodaly χρησιµοποίησε ένα φωνοµιµητικό σύστηµα, όπου 

κάθε φθόγγος αντιστοιχεί σε µια χειρονοµία. Πρόκειται για τη χειρονοµική µέθοδο των 

Curwen και Glover. Σηµαντικό στοιχείο της µεθόδου Kodaly είναι ότι γίνεται χρήση 

πεντατονικών µελωδιών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, αφού προηγηθεί το διάστηµα της 

κατιούσας τρίτης µικρής (σολ-µι) όπως και η χρήση του κινητού ΝΤΟ (Campbell κλπ, 2009: 

78-79). Ο Kodály θεωρούσε ότι η εκµάθηση της µουσικής έπρεπε να ξεκινά από µικρή ηλικία 

και να περιέχει κίνηση και τραγούδι, στοιχεία άµεσα συνυφασµένα µε την έκφραση του 

ανθρώπου. Ακόµη, υποστήριζε πως αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να γίνονται σε 

καθηµερινή βάση και η µουσική να κατέχει σηµαίνουσα θέση στο αναλυτικό πρόγραµµα του 

σχολείου γιατί βοηθά τους µαθητές να έχουν καλύτερες σχολικές επιδόσεις (Carder κλπ, 

1972: 64-65). 

Εικόνα 7: Μέθοδος εκµάθησης του ρυθµού µε 

ρυθµικές συλλαβές. Στο ρυθµικό µοτίβο syn-co-pa 

µπορούν να τοποθετηθούν και οι συλλαβές ti-ta-ti. 
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 Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της ερευνητικής 

οµάδας του Hurwitz, οµάδα 20 παιδιών48 που έλαβε 

µουσική εξάσκηση µε την µέθοδο Kodály, 

παρουσίασε υψηλοτέρα αποτελέσµατα στα δοκίµια 

ανάγνωσης από την οµάδα (που ήταν η οµάδα 

ελέγχου) που δεν έλαβε καθόλου µουσική εξάσκηση. 

Η έρευνα ακολούθησε τα χαρακτηριστικά της 

µεθόδου, η οποία βασίζεται στο τραγούδι, µε έµφαση 

στις ρυθµικές ικανότητες των παιδιών (µια περιοχή 

που δυσκολεύει ιδιαίτερα τα άτοµα µε δυσλεξία). 

Συνεπώς, η µέθοδος Kodály µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί ως θεραπευτικό µέσον σε παιδιά µε 

µαθησιακές δυσκολίες κι όχι µόνο ως απλή µέθοδος 

µάθησης µουσικής (1975: 168-172). 

Πολλοί δάσκαλοι µουσικής που εργάζονται µε 

δυσλεκτικά παιδιά υποστηρίζουν ότι είναι αναγκαίο 

να χτιστεί η αυτοπεποίθηση τους και για αυτό το λόγο 

απαιτείται µεθοδικότητα και βιωµατική προσέγγιση 

(Beaumont, 1992: 19 Macmillan, 2003: 16-18). Η 

Βάµβουκλη (2005: 4) συµφωνεί µε την άποψη του 

Tim Miles (1992: 8-9) ότι για τους δυσλεξικούς 

µαθητές πρέπει να προηγείται η πράξη και µετά η 

µουσική σηµειογραφία. Ο δυσλεκτικός µαθητής 

πρέπει πρώτα να µάθει να εκτελεί τη µουσική, να 

τραγουδά και να ακροάται και µετά να προχωρήσει στην εξοικείωση µε τα µουσικά σύµβολα 

και την παρτιτούρα. Η µουσική απευθύνεται στην ακοή και η µουσική πράξη είναι 

πρωταρχικά κιναισθητική (εκτός της µουσικής που παράγεται αποκλειστικά µε τεχνολογικά 

µέσα). Με άλλα λόγια, δύο από τις βασικές παραµέτρους κάθε µουσικής δραστηριότητας 

σχετίζονται καθαρά µε την έµπρακτη ενασχόληση, τουλάχιστον στα πρώτα στάδια της 

µουσικής σπουδής, ώστε να τεθούν στέρεα τα θεµέλια της µουσικής δεξιότητας βιωµατικά. 

∆ηλαδή δεν υπάρχει κανένας λόγος να θεωρείται ή στην ουσία να είναι η µουσική πράξη 

                                                 
48  Τα παιδιά που έλαβαν µέρος σε αυτή την έρευνα δεν είχαν καµία µαθησιακή δυσκολία ή οποιοδήποτε νοητικό 

πρόβληµα και δεν είχαν καµία ειδική µεταχείριση.  

Εικόνα 8: Χειροµιµητικό σύστηµα του 

John. Curwen «Tonic Sol-Fa». Ο John. 

Curwen (1816-1880), Άγγλος κληρικός, 

δηµιούργησε το σύστηµα του µε βάση 

προηγούµενες µεθόδους εκµάθησης και τη 

µέθοδο Norwich της Sarah Glover (1785-

1867). Εδώ η ονοµασία και η εκφώνηση 

των φθογγόσηµων διαβάζεται από κάτω 

προς τα πάνω. Σε αυτό το σύστηµα 

βασίζεται και η χειροµιµητική µέθοδος 

εκµάθησης των φθογγόσηµων Kodály. 
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άρρηκτα δεµένη µε τη µουσική σηµειογραφία 

(Macmillan, 2004a: 6-7), τουλάχιστον στα 

πρώτα στάδια της µουσικής σπουδής. 

Η παρτιτούρα µπορεί συχνά να βοηθά τους 

µουσικοδιδάσκαλους παρέχοντας εµφανή 

κριτήρια αξιολόγησης, γεγονός που δεν είναι 

καταδικαστέο όσο η παρτιτούρα δεν 

αναλαµβάνει ρόλο αποκλειστικού 

διαµεσολαβητή µεταξύ µουσικής και εκτελεστή-

µαθητή, όσο δηλαδή δε µονοπωλεί την προσοχή 

της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Ειδικότερα 

στην περίπτωση των δυσλεκτικών παιδιών, η 

προσκόλληση στην παρτιτούρα και η προσέγγιση της µουσικής αποκλειστικά µέσω γραπτών 

συµβόλων συχνότατα δεν  ανταποκρίνεται στις ικανότητες των παιδιών δεν αντανακλά το 

επίπεδο και τη µουσικότητα τους, ενώ ταυτόχρονα εξάρει τις αδυναµίες τους (Βάµβουκλη, 

2005: 3). 

Ο µαθητής χρειάζεται να κοιτάξει, να ακούσει τη µουσική, να αγγίξει και να ανταποκριθεί 

στις κινήσεις των χεριών ή του στόµατος (για το τραγούδι), και να συντονίσει τις 

µετακινήσεις µατιών και χεριών. Τα οµαδικά παιχνίδια µε παλαµάκια, χτυπήµατα των ποδιών 

και στράκες (τρίψιµο δακτύλων) που προτείνει η Oglethorpe είναι µια ενδιαφέρουσα 

εισήγηση για την αντιµετώπιση των ρυθµικών προβληµάτων τέτοιων παιδιών, λόγω του 

κιναισθητικού και ακουστικού χαρακτήρα τους (1996: 36-37). 

Όταν ο µουσικοδιδάσκαλος έχει φαντασία, µπορεί, όχι µόνο να παίζει ρυθµικά µοτίβα που θα 

επαναλαµβάνουν τα παιδιά (χρήση της ακουστικής µνήµης) αλλά και να ωθήσει τα παιδιά 

στον δικό τους αυτοσχεδιασµό ρυθµικών σχηµάτων ή και να τους δώσει ο ίδιος σε 

χρωµατιστές καρτέλες κάποια ρυθµικά µοτίβα για να φτιάξουν µια µουσική σύνθεση. Σε αυτή 

την µέθοδο, τα σχήµατα δεν πρέπει να είναι µικρά και µαυρόασπρα όπως στις συνηθισµένες 

παρτιτούρες. Πρέπει να είναι µεγάλα σε µέγεθος (περίπου όσο ένα χαρτί Α4) και το κάθε 

ρυθµικό σχήµα να έχει το δικό του έντονο χρώµα ώστε να αποτυπώνεται ευκολότερα στην 

µνήµη και να είναι πιο προσιτό. Επιπλέον, ενδείκνυνται δραστηριότητες και µε µουσικά 

όργανα, κυρίως ρυθµικά κρουστά. Όταν αυτές οι δραστηριότητες γίνονται µε χαρά, το 

µάθηµα της µουσικής είναι περισσότερο και τα παιδιά µαθαίνουν να χρησιµοποιούν και να  

Εικόνα 9: Ένας τρόπος εφαρµογής της 

διδακτικής µεθόδου Kodaly για την 

εκµάθηση των φθογγόσηµων 
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ελέγχουν το σώµα και αφοµοιώνουν την αίσθηση του ρυθµού (Oglethorpe, 2002: 168-169). 

Κατά την άποψη της γράφουσας, τέτοιες δραστηριότητες µπορούν να βοηθήσουν στην 

εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου, µε την έννοια ότι το παιδί µπορεί να εξασκεί τον έλεγχο 

και τις κινήσεις των χεριών και των δακτύλων µέσα από παλαµάκια, στράκες και άλλες 

ηχηρές κινήσεις. Το παιδί µπορεί να αντιµετωπίζει µικρότερες ρυθµικές δυσκολίες κατά την 

εκµάθηση ενός µουσικού κοµµατιού επειδή τα περισσότερα µουσικά σχήµατα θα του είναι 

οικεία και θα µπορεί σε κάποιο βαθµό, να µελετά ένα µουσικό κοµµάτι µέσα από παρτιτούρες 

φτιαγµένες από τέτοιες χρωµατιστές καρτέλες. Σύµφωνα µε τη Macmillan (2004a: 6), οι 

µουσικοί µε δυσλεξία επιλέγουν συχνά να σηµειώνουν πάνω στις παρτιτούρες τους µε 

ζωηρόχρωµα σηµάδια, τα σύµβολα και τις εικόνες τους. 

Στη µουσική, ο προσεκτικά επιλεγµένος δακτυλισµός στην εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου 

είναι πολύ σηµαντικός. Όταν ένας µαθητής χωρίς µαθησιακές δυσκολίες µάθει από την αρχή 

λανθασµένο δακτυλισµό, θα είναι δύσκολη η µελέτη και η διόρθωση οποιουδήποτε λάθους. 

Στον αντίποδα, παιδιά που έχουν µαθησιακές δυσκολίες πρέπει από την αρχή να διδάσκονται 

σωστό δακτυλισµό, διότι λόγω της σύγχυσης των κατευθύνσεων (δεξιά – αριστερά) και της 

αβεβαιότητας που επικρατεί λόγω της δυσκολίας στην ανάγνωση, όταν µαθαίνουν από την 

αρχή λανθασµένο δακτυλισµό είναι πρακτικά αδύνατον στη συνέχεια να το διορθώσουν 

(Macmillan, 2004b: 3). 

Η µουσική ακρόαση ως προετοιµασία για την εκτέλεση θεωρείται χρήσιµη. Οι Hubicki και 

Miles (1991: 74-75) προτείνουν στους µαθητές να ενθαρρυνθούν «να αισθανθούν το σχήµα» 

του σχεδίου της µουσικής ώστε έτσι «η απόδοσή τους να έχει τη γραµµή και την αίσθηση της 

µουσικής πρόθεσης». Η µουσική µπορεί να αποµνηµονευθεί µέσω του ακούσµατος και των 

χρωµατιστών παρτιτούρων (χωρίς να αποτελούν απαραίτητα κύριο τρόπο µάθησης του 

µουσικού κοµµατιού). Μάλιστα, ο εφευρέτης του σύγχρονου µουσικού πενταγράµµου Guido 

d’Arezzo (11ος αιώνας) χρησιµοποιούσε διαφορετικά χρώµατα για κάθε γραµµή του 

πενταγράµµου για ευκολότερη εκµάθηση των φθόγγων και των τονικοτήτων. Για παράδειγµά, 

για την νότα ΝΤΟ αντιστοιχούσε το κίτρινο χρώµα, για τη ΦΑ το κόκκινο χρώµα 

(Oglethorpe, 2002: 51) κ.α. Επίσης, η µέθοδος που χρησιµοποίησε για την αποµνηµόνευση 

των ονοµάτων των φθόγγων χρησιµοποίησε τις πρώτες συλλαβές από την κάθε πρόταση του 

λατινικού ύµνου Ut queant laxis. 
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Όµως, για την αποµνηµόνευση

και το τραγούδι Do-Re-Mi

πιο εύκολο για ένα παιδί

όργανο, καλό είναι να δίνεται

κοµµατιού από τον τρόπο που

δακτυλισµό. Με την αίσθηση

χαρακτήρα της µεθόδου, οι µαθητές

ευκολότερα να τοποθετούν στη

και στην πορεία να το µαθαίνουν

Ο δυσλεκτικός µαθητής πρέπει

πλήκτρα ενός µουσικού οργάνου

µουσικό όργανο και να παίξει

ότι η εξάσκηση ενός µουσικού
                                                
49 Στα ελληνικά σχολεία και ωδεία

Re-Mi από την Μελωδία της

µπορούσε να διδαχθεί και η αυθεντική

του δηµοτικού, που είναι και

περίπτωση καλό είναι να αναγράφεται

Εικόνα 10: Ο λατινικός ύµνος

φράσης προέρχονται οι ονοµασίες
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αποµνηµόνευση των ονοµάτων των φθόγγων θα µπορούσε

Mi από την Μελωδία της ευτυχίας (The Sound

να παιδί
49. Για την εκµάθηση ενός κοµµατιού σε οποιοδήποτε

είναι να δίνεται έµφαση στην επανάληψη και στην ανάµνηση

τον τρόπο που τα χέρια κινούνται και είναι τοποθετηµένα

αίσθηση της κίνησης των χεριών, λόγω του

µεθόδου, οι µαθητές που έχουν οποιαδήποτε µαθησιακή δυσκολία

τοποθετούν στη σωστή θέση τα χέρια τους για την εκµάθηση

θαίνουν σε µικρότερο χρονικό διάστηµα. 

µαθητής πρέπει να δει πώς ο δάσκαλος τοποθετεί τα δάκτυλα

µουσικού οργάνου πριν ο ίδιος προσπαθήσει να τοποθετήσει

και να παίξει το µουσικό κοµµάτι που διδάσκεται. Η

ενός µουσικού οργάνου καθηµερινά που περιλαµβάνει
         

σχολεία και ωδεία θα ήταν προτιµότερο να µαθαίνεται η Ελληνική εκδοχή

Μελωδία της ευτυχίας (The Sound of Music) σε παιδιά µικρότερων

διδαχθεί και η αυθεντική (Αγγλική) εκδοχή σε παιδιά µεγαλύτερων τάξεων

που είναι και ο µέσος όρος των παιδιών που αρχίζουν να µαθαίνουν

είναι να αναγράφεται και η ελληνική µετάφραση των στίχων του τραγουδιού

λατινικός ύµνος Ut queant laxis, από τού οποίου οι πρώτες συλλαβές

οι ονοµασίες των φθόγγων 
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θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί 

Sound of Music), που είναι 

κοµµατιού σε οποιοδήποτε µουσικό 

ανάµνηση της αίσθησης του 

είναι τοποθετηµένα στον κατάλληλο 

λόγω του πολυαισθητηριακού 

µαθησιακή δυσκολία, µαθαίνουν 

για την εκµάθηση ενός κοµµατιού 

τοποθετεί τα δάκτυλα στις χορδές ή 

να τοποθετήσει τα δάκτυλα στο 

διδάσκεται. Η Oglethorpe παρατηρεί 

περιλαµβάνει το άκουσµα του 

Ελληνική εκδοχή του τραγουδιού Do-

παιδιά µικρότερων τάξεων. Όµως, θα 

µεγαλύτερων τάξεων (από τετάρτη τάξη 

ρχίζουν να µαθαίνουν αγγλικά. Σε αυτή την 

στίχων του τραγουδιού). 

συλλαβές κάθε πρότασης / 
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µουσικού κοµµατιού, το κοίταγµα των πλήκτρων, των χορδών κτλ µπορεί να αντισταθµίσει 

τις δυσλεκτικές τάσεις (2002: 148). 

Η Ganschow και οι συνάδελφοί της συµφωνούν ότι: «Ίσως, εάν στην επανόρθωση 

χρησιµοποιούνται πολυαισθητηριακές τεχνικές και εξασκούνται αρκετά νωρίς, οι διδάσκαλοι 

µπορούν να υπερνικήσουν τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε τη δυσλεξία» (1994: 189). 

Όµως, για να χρησιµοποιηθούν οι πολυαισθητηριακές µέθοδοι στη διδασκαλία της µουσικής 

µε τον κατάλληλο τρόπο, πρέπει να γίνει έγκαιρη διάγνωση οποιασδήποτε µαθησιακής 

δυσκολίας και άλλων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας του διδασκόµενου που πιθανόν 

να δυσχεράνουν τη µάθηση. 

Στους δυσλεκτικούς κυριαρχεί το δεξί εγκεφαλικό ηµισφαίριο. Η µουσική, ως διαδικασία του 

δεξιού ηµισφαιρίου, µπορεί να διευκολύνει τη γλώσσα, η οποία είναι λειτουργία που υπάγεται 

στο αριστερό. Οι προσωδίες των µελωδικών ήχων είναι στοιχειώδη χαρακτηριστικά της 

οµιλίας. Ένα δυσλεκτικό παιδί, επειδή όπως αναφέρθηκε παραπάνω δεν µπορεί να εξασκήσει 

επαρκώς τις λεκτικές του δεξιότητες, µπορεί να αισθανθεί πιο άνετα στις µη (επί)κριτικές και 

µη λεκτικές µουσικές δραστηριότητες όπου ο οποιοσδήποτε φωνητικός ήχος γίνεται 

αποδεκτός ως δοµικό στοιχείο της δηµιουργικής αυτοσχεδιασµένης µουσικής. Ακόµα και το 

τραγούδι µπορεί να θεωρηθεί αυτοσχεδιαστική δραστηριότητα µέσα από την οποία 

εκφράζεται ο µαθητής, χωρίς να υπάρχει ανάγκη να τραγουδήσει συγκεκριµένες µουσικές 

φράσεις (Philpott, 2001: 75-78). 

Το τραγούδι αποτελεί χρήσιµο εργαλείο των δυσλεκτικών παιδιών να ξεπεράσουν τις όποιες 

δυσκολίες στη µάθηση της µουσικής, γιατί τους παρέχει ένα επιπλέον σηµείο επαφής µε τη 

µουσική πράξη. Τα βοηθά να αισθάνονται το σχήµα των µελωδικών φράσεων, τους δίνει 

ισχυρότερη αίσθηση συνέχειας και µουσικής εξέλιξης και εξασκεί τη µνήµη, χωρίς να απαιτεί 

ιδιαίτερες κινητικές δεξιότητες ή κάποια επιβαρυντική µουσικοκινητική δραστηριότητα που 

ίσως τα ταλαιπωρεί περισσότερο, ιδίως κατά την εκµάθηση ενός οργάνου (Βάµβουκλη, 2005: 

6). 

Μέσα από το τραγούδι, δίδεται στο άτοµο µε µαθησιακές δυσκολίες η δυνατότητα να µάθει 

να χειρίζεται σωστά και να καλλιεργήσει τη φωνή του. Τα παιδιά βρίσκουν τη µουσική 

ευχάριστη και είναι γενικά πρόθυµα να συµµετέχουν σε µουσικές δραστηριότητες. Αυτό το 

εγγενές κίνητρο µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να προαγάγει την ανάπτυξη της γλώσσας, για 

παράδειγµα όταν ένα παιδί πρέπει να περιγράψει τα χαρακτηριστικά και το όνοµα ενός  
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οργάνου προτού µπορέσει να το παίξει. Λέξεις εκµάθησης και ιδιαίτερη άρθρωση στα 

φωνήµατα µπορούν επίσης να ενσωµατωθούν στο τραγούδι όπως όταν µαθαίνουν το 

αλφάβητο µε το αντίστοιχο τραγούδι (Macmillan, 2004a: 6). 

Όταν ο µουσικοδιδάσκαλος δηµιουργεί ένα άνετο ψυχολογικό περιβάλλον, τα παιδιά τείνουν 

να αισθάνονται πιο χαλαρά και να έχουν αυτοπεποίθηση, γεγονός που έχει ως επακόλουθο να 

µειώνονται οι παρεµποδίσεις της οµιλίας. Ένα επιπλέον σηµείο άξιο µνείας κατά την 

διδασκαλία µουσικής σε δυσλεκτικά παιδιά είναι το αν θα ακολουθηθεί βήµα προς βήµα η 

διδασκαλία, όπου παρουσιάζονται διαδοχικά τα µουσικά στοιχεία στο µαθητή ή µια ολιστική 

διδασκαλία που να τα εµπεριέχει όλα. Τα άτοµα µε δυσλεξία πρέπει να δουλεύουν µε 

ποικίλους και διαφορετικούς τρόπους και δυστυχώς, όταν τους ανατεθεί µεγάλος και 

δύσκολος όγκος µελέτης είναι εύκολο να τα παρατήσουν µε την πρώτη δυσκολία (Macmillan, 

2004b: 4). 

Λόγω αυτού του γεγονότος, προτείνεται στους µουσικοδιδάσκαλους να αναθέτουν στους 

µαθητές τους µικρές και εύκολες σε χρήση εργασίες και να δουλεύουν µε αργούς ρυθµούς και 

µε περισσότερη προσοχή, εργαζόµενοι βήµα προς βήµα κάθε φορά. Για παράδειγµα µπορούν 

να δίνονται στο µαθητή ενός µουσικού οργάνου λίγα µέτρα ή φράσεις κάθε φορά και µε 

σταδιακά αυξανόµενη δυσκολία πάντα όµως ανάλογα µε τις δυνατότητες του. Έτσι ο µαθητής 

έχει εφικτούς στόχους, δεν αποθαρρύνεται και έχει κίνητρο να συνεχίσει. (Oglethorpe, 2002: 

110-112). Αυτή την άποψη ενστερνίζεται και η Βάµβουκλη, λέγοντας ότι «Σε γενικές γραµµές, 

η διδασκαλία ειδικά για την περίπτωση των δυσλεκτικών παιδιών χρειάζεται οπωσδήποτε να 

χτίζεται σταδιακά, βήµα προς βήµα, αναθέτοντας µικρές εργασίες που διασφαλίζουν την 

επιτυχία οποιουδήποτε σε ένα βαθµό και µάλιστα επιτυχία που µπορούν τα παιδιά να τη 

νιώσουν άµεσα και όχι να την προσδοκούν στο απώτερο µέλλον» (2005: 9). 

 

3.2.1.3. Μέθοδος Suzuki (Εκπαίδευση Ταλέντου) 

Αυτή η µέθοδος αναπτύχθηκε το 1945 από τον Shinichi Suzuki, Ιάπωνα βιολιστή και δάσκαλο 

µουσικής, και γνώρισε ραγδαία εξάπλωση και επιτυχία σε όλο τον κόσµο (Στάµου, 2002: 

118). Είναι µια µέθοδος διδασκαλίας µουσικών οργάνων για µικρά παιδιά. ∆ηµιουργήθηκε σε 

µια περίοδο που ο Suzuki αναζητούσε εναλλακτικούς και αποδοτικότερους τρόπους 

διδασκαλίας οργανικής µουσικής. ∆ηµιουργήθηκε αρχικά για τη διδασκαλία του βιολιού και 

επεκτάθηκε αργότερα σε διάφορα άλλα µουσικά όργανα. Η ιδιοµορφία αυτής της µεθόδου  
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έγκειται στο γεγονός ότι προηγείται η ακρόαση και η εκµάθηση ενός µουσικού κοµµατιού 

προτού ο µαθητής έρθει σε επαφή µε την µουσική σηµειογραφία. Όπως στην µητρική 

γλώσσα, που πρέπει πρώτα να την ακούσει το παιδί για να µπορέσει να τη διαβάσει (Suzuki 

Catalogue 2006-07: 4)50, έτσι και η µουσική σηµειογραφία εισάγεται αφού το παιδί µπορεί να 

παίζει αρκετά κοµµάτια στο όργανο που µαθαίνει (Στάµου, 2002: 121). 

Για ένα παιδί µε δυσλεξία είναι πολύ σηµαντικό να τηρείται αυτή η σειρά στην εκµάθηση 

ενός κοµµατιού (πρώτα η ακρόαση και µετά η παρτιτούρα), γιατί είναι γνωστό ότι το 

δυσλεκτικό παιδί συναντά πολλές δυσκολίες στο διάβασµα της παρτιτούρας. Ή Macmillan 

διδάσκει µε τη µέθοδο Suzuki πιάνο στους µαθητές της και έχει γράψει σχετικά άρθρα για τη 

θετική επίδραση που έχει αυτός ο τρόπος διδασκαλίας σε δυσλεκτικά άτοµα. Η µέθοδος 

Suzuki επικεντρώνεται στην αντιληπτικότητα της ακρόασης ενώ δίνει έµφαση στην ανάπτυξη 

της µουσικής ευαισθησίας. Κύριο συστατικό αυτής της µεθόδου είναι η καθηµερινή ακρόαση, 

που συνδυάζεται µε παρατήρηση, µίµηση, συνεχή επανάληψη και παρώθηση από τον 

παιδαγωγό και τον γονέα, ο οποίος συµµετέχει ενεργά. Στην αρχή, η ακρόαση γίνεται 

ασυνείδητα, καθώς ο γονέας, σύµφωνα µε υποδείξεις του δάσκαλου παίζει καθηµερινά αυτές 

τις ηχογραφήσεις στο σπίτι. Η ακρόαση γίνεται σε καθηµερινή βάση καθ’ όλη τη διάρκεια 

των σπουδών ενός µαθητή και συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του κριτηρίου της 

ικανότητας του να παίζει µε το ‘αυτί’ (Suzuki Method International, 1984: 7). 

Η συµµετοχή των γονέων σε όλη τη διαδικασία της µουσικής εκπαίδευσης του παιδιού είναι 

από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτής της µεθόδου51. Εξάλλου, όσον αφορά το µαθησιακό 

περιβάλλον του παιδιού, οι γονείς είναι αυτοί που θα δώσουν τα πρώτα εφόδια για τη 

εκµάθηση της µητρικής γλώσσας και της µουσικής (Κοπιδάκη, 2009: 71). Ο γονέας 

εκπαιδεύεται από τον δάσκαλο σχετικά µε τη φιλοσοφία και τη µέθοδο, ακόµη και την 

εκτέλεση στο όργανο. Όχι µόνο παρακολουθεί και συµµετέχει στο µάθηµα κρατώντας 

σηµειώσεις, αλλά λειτουργεί και ως δάσκαλος του παιδιού στο σπίτι παρακινώντας και 

βοηθώντας τη µελέτη του, µεταδίδοντας τον ενθουσιασµό για τη µουσική, καθορίζοντας από 

κοινού µαζί του σταθερή ώρα και χώρο µελέτης, και κάνοντας τη µουσική ενασχόληση του 

παιδιού µέρος των δραστηριοτήτων του (Στάµου, 2002: 120). Αν και δεν αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση να παίζει ο γονέας κάποιο µουσικό όργανο, αρκετοί γονείς επηρεάστηκαν τόσο 

                                                 
50
∆ιαθέσιµο στο http://www.alfred.com/img/pdf/BOP/2006_Alfred_Suzuki_Catalog.pdf, τελευταία πρόσβαση: 

30/06/2011 
51
∆ιαθέσιµο στο http://www.europeansuzuki.org/Philosophy.asp, τελευταία πρόσβαση: 03/06/2011 
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πολύ από την εκπαίδευση του παιδιού τους µε την µέθοδο Suzuki που και οι ίδιοι 

συµπεριέλαβαν τη µουσική παιδεία και στη ζωή τους52. 

Ο ίδιος ο δηµιουργός της µεθόδου, ο Shinichi Suzuki, δεν πίστευε στα παιδιά θαύµατα αλλά 

θεωρούσε ότι όλα τα παιδιά µπορούν να εκπαιδευτούν και να φτάσουν σε υψηλό βαθµό 

µουσικής ευαισθησίας. Ιδιαίτερη έµφαση έδινε στα ακουστικά ερεθίσµατα που προσλαµβάνει 

κανείς από τη βρεφική ακόµη ηλικία. Επίσης, πίστευε ότι όπως όλα τα παιδιά µαθαίνουν τη 

µητρική τους γλώσσα µε ευκολία, έτσι µπορούν να χρησιµοποιούν τη µουσική για να 

εκφραστούν και να επικοινωνούν. 

«Τα παιδιά γίνονται ειδήµονες στη µητρική τους γλώσσα, όσο δύσκολη 

και αν είναι αυτή. Αν τα καταφέρνουν τόσο καλά µε τη γλώσσα τότε 

σίγουρα πρέπει να είναι ικανά να αποκτήσουν πολλές άλλες γνώσεις και 

δεξιότητες αν τους παρουσιαστούν µε τον ίδιο τρόπο όπως τη µητρική 

γλώσσα, δηλαδή µε παρατήρηση, µίµηση, επανάληψη και σταδιακή 

νοητική συνειδητοποίηση (Καραδήµου-Λιάτσου, 2003: 149). 

Η µέθοδος Suzuki αναφέρεται επίσης ως µέθοδος της µητρικής γλώσσας (Mother Tongue 

Approach)53. Ο Suzuki δηµιούργησε µια µέθοδο µουσικής διδασκαλίας και µάθησης µε βάση 

τον τρόπο που µαθαίνει ο καθένας τη µητρική του γλώσσα µέσα από την ακρόαση, τη µίµηση, 

τη συνεχή επανάληψη, τον έπαινο και την ενθάρρυνση (Suzuki Method International, 1984). 

Ο Suzuki πίστευε ότι όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο και διαθέτουν µουσικό δυναµικό. Η 

φιλοσοφία αυτής της µεθόδου είναι ότι όλοι µπορούν να µάθουν µουσική και βασική αρχή της 

είναι η ακρόαση πριν την εκτέλεση. Εξάλλου, στόχος της δεν είναι η παραγωγή 

επαγγελµατιών µουσικών, παρόλο που από αυτή την µέθοδο έχουν προκύψει πολλοί άριστοι 

µουσικοί, αλλά να δηµιουργήσει καλούς µουσικούς, που να είναι σε θέση να επιδείξουν 

υψηλές ικανότητες και σε οποιοδήποτε άλλο τοµέα επιθυµούν να ασχοληθούν. Ό Suzuki 

συστήνει την έναρξη της µουσικής παιδείας σε µικρή ηλικία (στις περισσότερες χώρες από 3 - 

4 χρονών). Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι στο πρόγραµµα δεν µπορούν να εισαχθούν µαθητές 

µεγαλύτερων ηλικιών (Suzuki, 1983, σελ. 79). 

                                                 
52
∆ιαθέσιµο στο http://www.britishsuzuki.org.uk/rpmServer/generatorSystem/asp/rpmServer_GoGenerate.asp? 

IntSiteID=15&in tPageID=5&intNavbarOpen_Level1_ID=3, τελευταία πρόσβαση:04/07/2011 
53
∆ιαθέσιµο στο http://www.europeansuzuki.org/Philosophy.asp, τελευταία πρόσβαση: 03/06/2011 
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Για την εφαρµογή αυτής τη µεθόδου υπάρχει ένα κύριο ρεπερτόριο, που χρησιµοποιείται από 

τους σπουδαστές αυτής της µεθόδου σε όλο τον κόσµο, είναι συγκεκριµένο για κάθε µουσικό 

όργανο και υπάρχουν συγκεκριµένα βιβλία για τη διδασκαλία κάθε µουσικού οργάνου χωρίς 

να αποκλείεται η χρήση συµπληρωµατικού υλικού. Τα µουσικά κοµµάτια που περιλαµβάνει 

είναι προσεκτικά διαλεγµένα και όλα υποστηρίζουν την ιδέα της µάθησης εξ’ ακοής. Το 

χαρακτηριστικό των βιβλίων αυτής της µεθόδου είναι ότι απαρτίζονται κυρίως από µουσικά 

κοµµάτια και όχι από ασκήσεις (Kreitman, 1997: 21). 

Βέβαια, πολλοί δάσκαλοι µουσικών οργάνων δεν συµφωνούν µε αυτό, υποστηρίζοντας ότι ο 

διδασκόµενος στα πρώτα στάδια τη εκπαίδευσης του, είναι απαραίτητο να παίξει πρώτα τις 

κλίµακες και τις ασκήσεις για το ‘ζέσταµα’ των δακτύλων και µετά να προχωρήσει στα 

αντίστοιχα µουσικά κοµµάτια. Όπως αναφέρει η Oglethorpe, µερικοί δάσκαλοι αρχίζουν το 

µάθηµα µε τεχνικές ασκήσεις. Αυτό βοηθά τα παιδιά µε µαθησιακά προβλήµατα, ειδικά τα 

δυσλεκτικά άτοµα, διότι χρειάζονται περισσότερη ώρα για την ορθή τοποθέτηση των 

δακτύλων από άτοµα που δεν έχουν κάποιο µαθησιακό πρόβληµα. Χάρη σε αυτές τις 

ασκήσεις, ο µαθητής προετοιµάζεται καλύτερα να παίξει τα µουσικά κοµµάτια που του 

αναλογούν (2002: 84-85). 

Οι πιο γνωστές και προσιτές ασκήσεις για τη βελτίωση της ταχύτητας των µαθητευόµενων 

πιανιστών είναι αυτές που δηµιούργησε ο Hanon, µε το βιβλίο «Ο βιρτουόζος πιανίστας». Ο 

συγγραφέας του βιβλίου αποσκοπούσε στη βελτίωση της ταχύτητας στο παίξιµο και την 

προθέρµανση του µαθητή πριν τη µελέτη µουσικών κοµµατιών στο πιάνο. Ένας επιπλέον 

τοµέας όπου βοηθούν είναι η ευκολότερη εκµάθηση κλιµάκων και αρπισµών, λόγω της 

µελωδικής φύσης που έχουν. Με αυτό τον τρόπο προωθείται σηµαντικά ο εµπλουτισµός της 

φωνολογικής µνήµης. Εδώ µπορεί να προστεθεί και µια άλλη εφαρµογή που µπορούν να 

έχουν οι ασκήσεις του Hanon, δηλαδή να βοηθήσουν άτοµα που έχουν κινησιολογικά 

προβλήµατα, όπως δυσπραξία, στην τοποθέτηση και κίνηση των δακτύλων, (Oglethorpe, 

2002: 92) αρκεί να παίζονται µε αργή και σταθερή ταχύτητα. 

Ένα άλλο κύριο στοιχείο της µεθόδου Suzuki είναι η έµφαση στη ακουστική µίµηση. Ένα 

παιδί έχει µεγάλη µιµητική ικανότητα και λαµβάνει πλήθος γνώσεων µέσω αυτής, ιδίως κατά 

τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Όταν µιµείται αυτό που ακούει από τον δάσκαλο του, οι 

πιθανότητες λανθασµένης εκτέλεσης του κοµµατιού λιγοστεύουν. Είναι πολύ σηµαντικό ένας 

µουσικός να καλλιεργεί την ακουστική του ικανότητα και η µέθοδος Suzuki όπως 

αναφέρθηκε ήδη, δίνει µεγάλη έµφαση στη µουσική ακρόαση. Η συνεχής προσκόλληση στην 
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παρτιτούρα, δεν στερεί µόνο τη χαρά της µουσικής, αλλά µπαίνει εµπόδιο στην καλλιέργεια 

της ακουστικής ικανότητας. Ο µαθητής, προτού έρθει σε επαφή µε την παρτιτούρα, πρέπει να  

έχει και µια ακουστική ιδέα για το κοµµάτι που θα παίξει (Kendall, 1985: 12-20). 

Άµεση απόρροια της ακουστικής µίµησης είναι τα ευεργετικά αποτελέσµατα σε άτοµα µε 

φτωχή ακουστική µνήµη, διότι η επαναλαµβανόµενη ακρόαση µουσικών κοµµατιών αποτελεί 

εξαίρετη άσκηση για αυτή την κατηγορία µνήµης. Όλα αυτά πετυχαίνονται µέσα σε ένα 

θετικό περιβάλλον επιβράβευσης και επανάληψης. Μέσω της ακοής και των κινήσεων η 

εκτέλεση του µουσικού κοµµατιού εµπεδώνεται καλύτερα. Ο ίδιος ο Suzuki πρότεινε στους 

µαθητές του να ακούν όσο το δυνατόν περισσότερες εκτελέσεις του κοµµατιού που µαθαίνουν 

και µάλιστα από τους καλύτερους.  Έτσι, µε τη συνεχή ακρόαση του κοµµατιού, ο µαθητής 

σχηµατίζει µια αναπαράσταση του ήχου που πρέπει να βγάλει κατά την εκτέλεση του, 

εξοικειώνεται κι αποµνηµονεύει το κοµµάτι (Kendall, 1985: 22-24). 

Για να έχει επιτυχία η διδασκαλία µουσικής µε τη µέθοδο Suzuki, είναι απαραίτητη η παροχή 

υψηλού προτύπου διδασκαλίας από τους δασκάλους. Όπως µε όλες τις µεθόδους, έτσι και σε 

αυτή την µέθοδο, ο δάσκαλος, εκτός από καταρτισµένος µουσικός και γνώστης αυτής της 

µεθόδου, πρέπει να είναι παιδαγωγός µε σοβαρότητα και πίστη στα φιλοσοφικά θεµέλια 

αυτής της µεθόδου, ο οποίος σέβεται την προσωπικότητα του µαθητή και τον ιδιαίτερο ρυθµό 

ανάπτυξης του. Στόχος του είναι, µέσα σε µια ατµόσφαιρα ασφάλειας και αποδοχής, να 

παροτρύνει τον µαθητή κα να τον βοηθήσει να αξιοποιήσει στο µέγιστο δυνατό βαθµό το 

δυναµικό που διαθέτει, ανεξάρτητα από ποσοτικούς παράγοντες (Collier – Slone, 1991). 

Η µέθοδος Suzuki υποστηρίζει την ενεργό συµµετοχή του γονιού και ολόκληρης της 

οικογένειας στη µουσική σπουδή του παιδιού. Το στενό οικογενειακό περιβάλλον βοηθά σε 

µέγιστο βαθµό στην επίδοση και τη µουσική σταδιοδροµία ενός µαθητή. Μια βιογραφική 

έρευνα 165 επαγγελµατιών µουσικών ηλικίας 21 – 89 ετών έδειξε ότι το οικογενειακό 

περιβάλλον και τα εσωτερικά ή ατοµικά κίνητρα για την ενασχόληση µε τη µουσική παίζουν 

το σηµαντικότερο ρόλο στη µουσική ανάπτυξη ενός ατόµου. Η ενεργή συµµετοχή των γονέων 

είναι πρωτεύουσας σηµασίας διότι ο γονιός παρακολουθεί τα µαθήµατα του παιδιού, 

παρακινεί, επιβλέπει και βοηθά την καθηµερινή µελέτη στο σπίτι. (Kendall, 1985: 14, 17-19 

και 26).  
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3.2.1.3.1  Κοινωνική αλληλεπίδραση µε άλλα παιδιά54: 

Σε ένα τυπικό πρόγραµµα Suzuki, κάθε µαθητής έχει ένα ή δύο ατοµικά µαθήµατα και ένα 

οµαδικό µάθηµα την βδοµάδα. Στα πλαίσια των οµαδικών µαθηµάτων, οι µαθητές έχουν την 

ευκαιρία να βιώσουν την εµπειρία της οµαδικής εκτέλεσης, να δουλέψουν σε διάφορα 

στοιχεία τεχνικής µέσα από παιχνίδια και οµαδικές δραστηριότητες, να συνηθίσουν να 

παίζουν ατοµικά µπροστά σε άλλους, να αναπτύξουν ευγενή άµιλλα και κυρίως να 

αισθανθούν τη χαρά της οµαδικής εκτέλεσης και δηµιουργίας. 

Ακόµη περιλαµβάνει και άτυπες οµαδικές συναυλίες µια φορά τον µήνα, τακτικές συναυλίες 

για τους γονείς και το ευρύτερο κοινό, και φυσικά διάφορες µουσικές εξορµήσεις µέσα στο 

χρόνο σε καταστήµατα, νοσοκοµεία, ιδρύµατα κτλ., όπου συµµετέχουν όλοι οι µαθητές 

(Στάµου, 2002: 120-121). Στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι η ανάπτυξη µιας 

απόλυτα φυσικής σχέσης του παιδιού µε το όργανο, τη σκηνή και το κοινό. Έτσι, ο φόβος των 

παιδιών για τη σκηνή και η συστολή τους να παίξουν µουσική σε πολύ κόσµο µειώνονται µε 

το χρόνο. Επιπλέον, τα οµαδικά µαθήµατα συµβάλλουν σηµαντικά στην κοινωνικοποίηση του 

παιδιού, επειδή µέσα από τα οµαδικά µαθήµατα, ενισχύουν τη συναναστροφή µε άλλα παιδιά 

και την οµαλή ένταξη του παιδιού στην οµάδα.  

Η µέθοδος Suzuki έχει επιτρέψει σε πολλά παιδιά να παίξουν µουσική σε υψηλό επίπεδο. 

Μεγάλος αριθµός εκπαιδευµένων σπουδαστών της µεθόδου Suzuki έχουν γίνει πράγµατι 

ιδιαίτερα φηµισµένοι επαγγελµατίες µουσικοί. Εντούτοις, η κατάρτιση επαγγελµατιών δεν 

είναι κύριος στόχος της µεθόδου. Η έµφαση δίδεται στην ολιστική ανάπτυξη του παιδιού 

µέσα από τη µουσική εκπαίδευση. Ο ∆ρ. Suzuki είπε ότι επιθυµία του ήταν να αναπτύξει τις 

ανθρώπινες ιδιότητες στο παιδί. Σε κάθε ευκαιρία καλούσε τους πολιτικούς, τους δασκάλους 

και τους γονείς για να εξηγήσει και να τονίσει πόσο σηµαντική είναι η καλλιέργεια των 

δεξιοτήτων ενός παιδιού και πως όλοι οι γονείς και γενικά η πολιτεία πρέπει να συµβάλλουν 

και να επενδύσουν στην εκπλήρωση αυτού του στόχου.  

«Θέλω - εάν µπορώ - να αλλάξω την εκπαίδευση από τη αυστηρή επιβολή 

οδηγιών στον τρόπο διδασκαλίας υπό την πραγµατική έννοια της λέξης - η 

εκπαίδευση που εντυπώνει, φέρνει έξω, αναπτύσσει την ανθρώπινη 

δυνατότητα, βασισµένη στην σταδιακή ανάπτυξη του παιδιού. Γι’ αυτό 

αφιερώνω τις προσπάθειές µου στην προώθηση της εκπαίδευσης ταλέντου:  

                                                 
54
∆ιαθέσιµο στο http://www.europeansuzuki.org/Philosophy.asp, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2011 



Ο ρόλος της μουσικής στην αγωγή ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες  
 

 92 Ευσταθίου Έµιλυ 

 

Γιατί το τι γίνεται ένα παιδί εξαρτάται εξ ολοκλήρου από τον τρόπο µε τον 

οποίο εκπαιδεύεται.  Η προσευχή µου είναι όλα τα παιδιά σε αυτήν την 

σφαίρα να µπορούν να γίνουν εκλεπτυσµένα και ευγενή ανθρώπινα όντα, 

ευτυχείς άνθρωποι, και αφιερώνω όλη µου την ενέργεια στην εκπλήρωση 

αυτού του στόχου, γιατί είµαι πεπεισµένος ότι όλα τα παιδιά γεννιούνται µε 

αυτήν την δυνατότητα».55 

 

3.2.2. Προσεγγίσεις διδασκαλίας της µουσικής σε άτοµα µε (Ειδικές) Μαθησιακές 

∆υσκολίες και ∆ιάσπαση (Ελλειµµατικής) Προσοχής 

Η ιδέα ότι η µουσική εµπειρία µπορεί να είναι χρήσιµη στη βελτίωση της προφορικής και 

γραπτής ικανότητας των δυσλεκτικών παιδιών, αναπτύχθηκε αρχικά σε µια έκθεση και 

σταδιακά οδήγησε σε µια διδακτορική έρευνα που επικεντρώθηκε στο ρόλο των µουσικών 

ικανοτήτων (Overy, 1999, αναφέρεται στο Overy κλπ, 2002: 18). Σκοπός της έρευνας ήταν η 

ανάπτυξη ενός προγράµµατος µουσικών δραστηριοτήτων, σχεδιασµένου ειδικά για 

δυσλεκτικά παιδιά και βασισµένου σε ρυθµικά και τραγουδιστά παιχνίδια, οµαδικά και µη, µε 

βάση τις δυνατότητες και αδυναµίες των δυσλεκτικών παιδιών, που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως. 

Αυτή η έρευνα συµπεραίνει πως ένα τέτοιο πρόγραµµα πρέπει να εστιάζει σε συγκεκριµένες 

δυσκολίες των δυσλεκτικών ατόµων όπως ο συγχρονισµός, ο οποίος είναι συνεπακόλουθος 

της συγκέντρωσης, που παίζει σηµαντικό ρόλο σε κάθε µουσική δραστηριότητα, της 

αλληλουχίας των κινήσεων του σώµατος κατά την εκτέλεση µιας δραστηριότητας, (µηχανικός 

συντονισµός) και της αποµνηµόνευσης. (Overy κλπ, 2002: 33-34). 

Σκοπός των διδακτικών προγραµµάτων που δηµιουργούνται για άτοµα µε ειδικές µαθησιακές 

δυσκολίες και διάσπαση ελλειµµατικής προσοχής πρέπει να είναι όχι µόνο η αντιµετώπιση 

των δυσκολιών που έχουν στην µάθηση, αλλά και η συµβολή στο να αναδυθούν και να 

καλλιεργηθούν οι δυνατότητες και τα ταλέντα αυτών των ατόµων. Η πλειοψηφία των 

µεθόδων εκµάθησης µουσικής έχουν κυρίως οµαδικό χαρακτήρα. Χάρη σε αυτό το 

χαρακτηριστικό η οµαδικότητα προβάλλεται ως µια θετική εµπειρία που µπορούν να έχουν τα 

παιδιά καθώς δίνεται η δυνατότητα συµµετοχής σε όλα ή κατά το δυνατόν περισσότερα. 

                                                 
55 ∆ιαθέσιµο στο http://www.europeansuzuki.org/approach.htm, τελευταία πρόσβαση: 20/05/2011 
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Παρακάτω αναφέρονται οι χαρακτηριστικότερες µέθοδοι που σχετίζονται µε την παραπάνω 

διατύπωση και εξηγείται το περιεχόµενο και οι δυνατότητες τους. 

 

3.2.2.1. Ρυθµικό-Μουσική ∆ιαπαιδαγώγηση (Antonius Sommer) 56 

Ο Άγγλος φιλόσοφος John Locke, για την µάθηση και γενικά για την κατανόησης της γνώσης 

που αποκοµίζει ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής, του έλεγε το εξής: «∆εν µπορούµε να 

κατανοήσουµε τίποτε που δεν έχει περάσει πριν από τις αισθήσεις µας». Την ίδια άποψη 

εκφράζει και µια κινέζικη παροιµία, «Ακούω και ξεχνώ, βλέπω και θυµάµαι, το κάνω ενεργά 

και καταλαβαίνω» (Χιονίδου κλπ, 2010: 75). Πάνω σε αυτές τις απόψεις βασίζεται η µέθοδος 

Dalcroze, καθώς επίσης και η µέθοδος Sommer, των οποίων κύριο συστατικό είναι η κίνηση. 

Σύµφωνα µε τον Sommer, η Ρυθµικό-Μουσική διαπαιδαγώγηση (Rhythmisch-Musikalische 

Erziehung) είναι µια πολυδιάστατη ψυχοκινητική ολιστική µέθοδος η οποία λαµβάνει υπόψη 

την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ανάπτυξης. Έκανε την εµφάνισή της στις αρχές του 

αιώνα µας και στηρίζεται στις δυνατότητες κίνησης και έκφρασης του ανθρώπινου σώµατος, 

όπως η µέθοδος του Dalcroze  και µπορεί να βοηθήσει τις διαδικασίες εξέλιξης και µάθησης. 

Εστιάζεται στην κίνηση, στη µουσική, και στη γλώσσα καθώς και στις σχέσεις που 

αναπτύσσονται µεταξύ τους. Οι ασκήσεις γίνονται σε οµαδικό επίπεδο, χρησιµοποιούνται 

απλά όργανα γυµναστικής ή και µουσικής ενώ σηµαντικός είναι ο χώρος και ο χρόνος όπου 

πραγµατοποιούνται. 

Η Ρυθµική βοηθά στη συνειδητοποίηση και «γνωριµία» του ανθρώπου µε το σώµα και 

συγκεκριµένα µε τις κινήσεις του σώµατος για καλύτερη ευαισθητοποίηση του 

αισθητηριακού – κινητικού συντονισµού. Η κίνηση είναι θεµέλιο και µέσον για την 

ανάπτυξη των αισθήσεων και της έκφρασης, της ευφυΐας, της δηµιουργικότητας και της 

γλώσσας του ανθρώπου. Η Μουσική, ως ακουστικό µέσο, προσφέρει άπειρες δυνατότητες 

όπως την ανάπτυξη της ακουστικής  ικανότητας, τη δηµιουργία  µιας χαλαρής ατµόσφαιρας 

στην οµάδα και µιας «ισορροπίας» µε στόχο την εσωτερική ισορροπία του ατόµου. Η 

γλώσσα και η οµιλία, ως επικοινωνιακά µέσα του ανθρώπου σε µορφή φωνηµάτων, 

συλλαβών, λέξεων, προτάσεων καθώς και σε µορφή στίχων, ποιηµάτων, τραγουδιών, 

ιστοριών, παραµυθιών, προσφέρει δυνατότητες σύνδεσης µεταξύ της κίνησης και της 

                                                 
56 Από την παρουσίαση του προγράµµατος “Ρυθµικό-Μουσική ∆ιαπαιδαγώγηση” του Antonius Sommer, Ιούνιος 

2010, για περισσότερες πληροφορίες περί του ενηµερωτικού φυλλαδίου επικοινωνήστε µε τη γράφουσα. 
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έκφρασης ενώ ως µέσο επικοινωνίας βοηθά το άτοµο µέσα στην οµάδα να εκφράζει άνετα τα 

προσωπικά του αισθήµατα και τους προβληµατισµούς του. Μέσο σύνδεσης όλων των 

παραπάνω παραγόντων είναι ο ρυθµός. Ο ρυθµός και η διαδοχή στη µουσική, στην κίνηση 

και στη γλώσσα µπορούν να συνδεθούν µεταξύ τους και να αλληλοεπηρεάζονται. Οι 

ρυθµικές ασκήσεις γίνονται κατά κανόνα οµαδικά. Μέσα στην οµάδα εκτός από την 

συντροφικότητα παρατηρείται η αλληλοβοήθεια, η υποστήριξη, η αναγνώριση των 

ικανοτήτων των µελών καθώς και το βίωµα της εµπειρίας του «εµείς». 

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, µέσα από ασκήσεις καθοδήγησης και «αντίδρασης» να 

βιωθούν µορφές επικοινωνίας λεκτικές και µη, καθώς και ευελιξία µέσα από τους διάφορους 

ρόλους (π.χ. του καθοδηγητή της οµάδας και του καθοδηγούµενου) που µπορεί να πάρουν τα 

µέλη της οµάδος. Πολλές φορές αυτές οι ασκήσεις γίνονται µε τη βοήθεια οργάνων µουσικής 

ή και γυµναστικής. Ο χώρος και ο χρόνος κατά τον οποίο γίνονται οι ασκήσεις της ρυθµικής 

διαπαιδαγώγησης παίζουν επίσης σηµαντικό ρόλο. Η ρυθµική διαπαιδαγώγηση είναι 

πολυδιάστατη γιατί βοηθά στην εξέλιξη των παρακάτω δεξιοτήτων των µαθητευόµενων: 

Στην κινητική διάσταση, η ρυθµική εργάζεται µε τις δυνατότητες της ανθρώπινης κίνησης. 

Θεµελιώνεται επάνω σ’ αυτήν και στη φυσική ανάγκη της κίνησης που ευαισθητοποιεί 

πνευµατικές, ψυχικές και σωµατικές λειτουργίες. 

Στην αισθητηριακή διάσταση, η κίνηση και η αίσθηση βρίσκονται σε µια συνεχή σχέση και 

συνάρτηση µεταξύ τους. Η κίνηση µέσα από την αίσθηση και τη συνειδητοποίηση 

καθοδηγείται και ελέγχεται αλλά και η αίσθηση µέσα από την κίνηση διαφοροποιείται και 

εκλεπτύνεται περισσότερο. 

Στη συναισθηµατική διάσταση, η αυτοπεποίθηση, η αυτοεκτίµηση, η σιγουριά για τον εαυτό 

µας, η αντοχή στην µαταίωση, η συνειδητοποίηση του «Εγώ» µας, ο αυτοέλεγχος, καθώς και 

ο τρόπος προβολής των συναισθηµάτων είναι τα χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται µέσα 

από τις ασκήσεις της ρυθµικής διαπαιδαγώγησης. 

Στη γνωστική διάσταση, επειδή υπάρχουν διαπραγµατεύσιµες, καινούργιες εµπειρίες, 

αναπτύσσονται οι έννοιες, η ικανότητα σκέψης, η γνώση, η συνείδηση, η δυνατότητα 

βούλησης. 

Στην κοινωνική διάσταση, διότι οι ασκήσεις πραγµατοποιούνται κατά κανόνα µέσα σε µια 

οµάδα και συνήθως χρειάζεται τουλάχιστον ένας συµπαίκτης. Μορφές επικοινωνίας και 

συνεργασίας αναπτύσσονται ποικιλοτρόπως. 
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Η µέθοδος Sommer (Rhythmisch-Musikalische Erziehung) έχει αρκετά κοινά στοιχεία και 

αρκετές διαφορές µε την µέθοδο Dalcroze. Στις οµοιότητες περιλαµβάνεται η κίνηση για την 

αφοµοίωση των γνώσεων, καθώς επίσης και ο οµαδικός χαρακτήρας, αφού για να επιτευχθεί 

ο σκοπός πολλών δραστηριοτήτων, οι διδασκόµενοι υποχρεώνονται να συνεργαστούν µεταξύ 

τους. Όµως, στη µέθοδο Dalcroze χρησιµοποιείται πάντα η µουσική, καθώς πρόκειται για µια 

µέθοδο µουσικής εκπαίδευσης ενώ στη µέθοδο Sommer δεν κατέχει πρωταρχική θέση, ούτε 

χρησιµοποιείται µουσική σηµειογραφία ή γενικότερη χρήση οποιωνδήποτε σηµειώσεων, ούτε 

απαραίτητα η µουσική ως ακρόαση. 

Ένα άλλο κοινό στοιχείο, που είναι και το κυριότερο συστατικό και των δύο µεθόδων είναι ο 

πολυαισθητηριακός τους χαρακτήρας. Βέβαια, στη µέθοδο Sommer χρησιµοποιούνται όλες οι 

αισθήσεις ανεξαιρέτως, αφού επικεντρώνεται σε ανθρώπους µε σωµατικές και διανοητικές 

αναπηρίες. Με αυτό τον τρόπο τους βοηθά να γνωρίσουν το σώµα τους και να αποκτήσουν 

καλύτερη αίσθηση του χώρου, να ελέγχουν καλύτερα τις κινήσεις τους και ουσιαστικά να 

είναι κυρίαρχοι των εαυτών τους. Αντιθέτως, η µέθοδος Dalcroze είναι µια µέθοδος 

διδασκαλίας της µουσικής που µπορεί µε προσαρµογές να χρησιµοποιηθεί ακόµα και σε 

άτοµα µε σωµατικές και διανοητικές αναπηρίες. 

 

3.2.2.2. Color Staff της Hubicki (Miles κλπ, 2001: 72-74) 

Η Margaret Hubicki, επινόησε ένα σύστηµα από χρώµατα (Color Staff) µε σκοπό να βοηθήσει 

δυσλεκτικά παιδιά στην ανάγνωση µουσικών κειµένων. Χρησιµοποίησε 7 διαφορετικά 

χρώµατα, ένα για κάθε φθόγγο και τα τοποθέτησε στις γραµµές και τα διαστήµατα του 

πενταγράµµου. Μάλιστα, πολλοί δυσλεκτικοί δήλωσαν ότι µε αυτό το σύστηµα διαβάζουν 

καλύτερα την παρτιτούρα χρησιµοποιώντας χρώµατα της αρεσκείας τους. (Macmillan, 2004b: 

1). Το σύστηµα βοηθά τα παιδιά να διαχωρίσουν τα κλειδιά στο πεντάγραµµο, αλλά και να 

προσαρµόσουν τα σύµβολα στο µυαλό τους. Μπορεί να εφαρµοστεί και να χρησιµοποιηθεί 

από όλους τους µαθητές, όλων των ηλικιών και σε οποιοδήποτε µουσικό όργανο. Τα χρώµατα 

στις γραµµές και τα διαστήµατα είναι συγκεκριµένα. Ακόµη, νότα µε το ίδιο όνοµα (αλλά 

διαφορετικού ύψους) έχει το ίδιο χρώµα για να βοηθά το παιδί να αντιλαµβάνεται τις 

αποστάσεις. 

Επίσης, η Hubicki ζωγράφιζε µικρά αντικείµενα στο πεντάγραµµο και στο πληκτρολόγιο του 

πιάνου (για όσους κάνουν πιάνο), όπως φρούτα, για να αναπαραστήσει τις νότες. Τα άτοµα µε  
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δυσλεξία σκέφτονται µε εικόνες παρά µε λέξεις, κι έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να 

κωδικοποιήσουν στο µυαλό τους τις νότες και να τις µάθουν πιο εύκολα, τόσο στο 

πεντάγραµµο όσο και στο πιάνο. Το Color Staff χρησιµοποιεί το διάγραµµα ενός 

πληκτρολογίου που παρέχει ένα πολύτιµο υπόβαθρο για πολλές πτυχές της µουσικής θεωρίας 

και είναι χρήσιµο σε όλους τους αρχαρίους είτε παίζουν είτε όχι πληκτροφόρο όργανο. 

Η χρήση ποικιλίας χρωµάτων και χρωµατικών συµβόλων στο Color - Staff επιτρέπει στους 

χρήστες του συστήµατος να αποκριθούν οπτικά, βλέποντας τις αναπαραστάσεις στο 

πεντάγραµµο ή στο πληκτρολόγιο του πιάνου, κιναισθητικά, ψηλαφίζοντας τα πλήκτρα του 

πιάνου στην προσπάθεια εκµάθησης ενός κοµµατιού, και ακουστικά µέσα από την ακρόαση 

της µελωδίας του κοµµατιού που µαθαίνουν και την αποµνηµόνευση του. Έτσι, ο 

µαθητευόµενος µουσικός, µέσω της οπτικής, κινητικής και οπτικής αναπαράστασης, έχει την 

δυνατότητα να κατανοήσει την γραπτή σηµειογραφία της µουσικής. 

 

3.2.2.3 Color Muse 57 

Είναι µια µέθοδος που δηµιουργήθηκε κατά την δεκαετία του 1990. Βοηθά στους αρχαρίους 

όλων των ηλικιών να µάθουν να παίζουν πιάνο µέσω της χρήσης του χρώµατος. ∆ηµιουργός 

αυτής της µεθόδου είναι ο Michael Maxwell Steer ο οποίος προκειµένου να βρει έναν τρόπο 

να δώσει στους νέους µουσικούς την εµπειρία της µουσικής χωρίς τους περιορισµούς που 

επέβαλλαν οι κλασσικές (και συχνά απαρχαιωµένες) µέθοδοι διδασκαλίας, ενθάρρυνε τους 

µαθητές να συνθέτουν τις µελωδίες τους, και να υποδεικνύουν οι ίδιοι τρόπους µε τους 

οποίους θα επιθυµούσαν να διδαχθούν τη µουσική. Η µέθοδος βασίστηκε σε µια ακολουθία 

κοµµατιών, έτσι παρατεταγµένων ώστε να ενθουσιάσει τα παιδιά και να επιταχύνει την 

πρόοδό τους. Από το έτος 2000 και έπειτα, η µέθοδος κυκλοφορεί σε έντυπη µορφή µε 

συνοδευτικό υλικό σε DVD, πληροφορίες µπορεί να βρει κανείς και στη σχετική ιστοσελίδα. 

Ο Steer διαπίστωσε ότι χρησιµοποιώντας τα χρώµατα και παροµοιάζοντας τα µε έξυπνους 

τρόπους και εικόνες, ήταν σε θέση να διδάξει τους σπουδαστές όλων των ηλικιών και των 

δυνατοτήτων πολύ πιο γρήγορα, εύκολα και πιο κατανοητά από τις παραδοσιακές µεθόδους. 

Για την γρήγορη εκµάθηση των φθόγγων, ο κάθε φθόγγος αντιστοιχεί σε ένα χρώµα, ενώ για 

την εκµάθηση των µουσικών αξιών, γίνεται η αναπαράσταση κάθε µουσικής αξίας µε ένα 

αντίστοιχο ζωάκι (για τα µικρά παιδιά). 

                                                 
57  Βλ http://colourmuse.com/about.php, τελευταία πρόσβαση: 8/3/2010 



Ο ρόλος της μουσικής 

 

 

 

 

 

Έχει αρκετά κοινά στοιχεία

φθογγόσηµων γίνεται η χρήση

και στις γραµµές του πενταγράµµου

διάστηµα και σε κάθε γραµµή

όπως συµβαίνει και µε τους

αναπαράσταση των φθόγγων

των φθογγόσηµων γίνονται πάνω

Color Muse κάθε ρυθµική αξία

είναι µέλος µιας οικογένειας

µπορεί να δηµιουργήσει µια

ρυθµική αξία έτσι ώστε να µείνει

Αυτή η µέθοδος έχει αρκετά

χωρίς µαθησιακές δυσκολίες

αναπαράσταση των ρυθµικών

πιάνου οι δυσλεκτικοί θυµούνται

 

3.2.2.4 Growing with music

Η µέθοδος των Stocks and

επιρροές από την µέθοδο 

που είναι γραµµένα σε παρτιτούρα

τραγουδιού καθώς το περιεχό

στην τάξη είναι σχετικά εύκολη

δάσκαλος µπορεί να χρησιµοποιήσει

Εικόνα 11: Αυτή είναι µικρή καρτέλα

τρόπο, παιδιά και ενήλικες που

διευκολύνονται στη διαδικασία εκµάθησης

Ο ρόλος της μουσικής στην αγωγή ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

κοινά στοιχεία µε το Color Staff της Hubicki. Πρώτον, για

γίνεται η χρήση διαγράµµατος ενός πληκτρολογίου πιάνου

γραµµές του πενταγράµµου χρησιµοποιούνται διαφορετικά

σε κάθε γραµµή του πενταγράµµου αντιστοιχεί και ένα

και µε τους φθόγγους. Όµως, υπάρχουν µικρές διαφορές

των φθόγγων και των ρυθµικών αξιών. Στο Color Staff

φθογγόσηµων γίνονται πάνω στο πεντάγραµµο µε διάφορα αντικείµενα

κάθε ρυθµική αξία αντιστοιχεί και µε ένα ζωάκι (για τα µικρά

µιας οικογένειας (για παράδειγµα µια οικογένεια σκύλων

δηµιουργήσει µια ωραία ιστορία µε τους χαρακτήρες που αντιστοιχούν

έτσι ώστε να µείνει αξέχαστο το µάθηµα στα παιδιά. 

έχει αρκετά θετικά στοιχεία για την εκµάθηση της µουσικής

µαθησιακές δυσκολίες. Ένα από τα θετικά στοιχεία αυτής της µεθόδου

των ρυθµικών αξιών µε σχέδια και µε το καρτελάκι

θυµούνται καλύτερα τους φθόγγους και τις ρυθµικές

Growing with music των Stocks και Maddocks, 1992 (Miles 

and Maddocks είναι βασισµένη στο οµαδικό τραγούδι

την µέθοδο Kodály. Κάθε µάθηµα αποτελείται από ένα ή παραπάνω

γραµµένα σε παρτιτούρα πρόκειται για µια σχετικά εύκολη µέθοδο

καθώς το περιεχόµενο είναι εύκολο για το δάσκαλο, η οργάνωση

σχετικά εύκολη και το υλικό για το µάθηµα δεν κοστίζει

µπορεί να χρησιµοποιήσει όλα τα είδη µουσικής. 

είναι µικρή καρτέλα που τοποθετείται πίσω από τα πλήκτρα του

ενήλικες που δυσκολεύονται και µπερδεύουν τις νότες και τα

διαδικασία εκµάθησης του πιάνου. 
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Πρώτον, για την εκµάθηση των 

λογίου πιάνου. Στα διαστήµατα 

διαφορετικά χρώµατα. Σε κάθε 

αντιστοιχεί και ένα διαφορετικό χρώµα, 

φορές όσον αφορά στην 

Staff, οι αναπαραστάσεις 

διάφορα αντικείµενα, ενώ στην µέθοδο 

α µικρά παιδιά) το οποίο 

οικογένεια σκύλων). Ο δάσκαλος, για 

χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε κάθε 

εκµάθηση της µουσικής σε άτοµα µε και 

αυτής της µεθόδου είναι ότι µε την 

καρτελάκι για τα πλήκτρα του 

και τις ρυθµικές αξίες. 

Miles κλπ, 2001: 28-45) 

οµαδικό τραγούδι και έχει πολλές 

από ένα ή παραπάνω τραγούδια, 

εύκολη µέθοδο διδασκαλίας του 

δάσκαλο η οργάνωση του µαθήµατος 

δεν κοστίζει ιδιαίτερα. Επίσης, ο 

πλήκτρα του πιάνου. Με αυτό τον 

νότες και τα πλήκτρα στο πιάνο, 
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Αυτή η µέθοδος δίνει έµφαση στην ακρόαση, στη βιωµατική κατανόηση της µουσικής στη 

σταδιακή αύξηση του επιπέδου δυσκολίας και στη συνεχή επανάληψη της ύλης.  

Ένα τραγούδι χωρίζεται συχνά σε τµήµατα έτσι ώστε οι µικρότερες οµάδες παιδιών ή ακόµα 

και οι σολίστ να µπορούν να τραγουδήσουν. Το σόλο τραγούδι αντιµετωπίζεται ως 

συνηθισµένη δραστηριότητα και αναµένεται από κάθε παιδί, καθώς ενσωµατώνεται συχνά 

στα παιχνίδια έτσι ώστε να µην αισθάνεται το εκάστοτε παιδί αµηχανία από την έκθεσή του 

στην οµάδα. Με απλά τραγούδια, που ο καθένας µπορεί να τραγουδήσει και να απολαύσει, 

αυτή η µέθοδος είναι κατάλληλη και για δυσλεκτικά παιδιά και όχι µόνο. Επιπλέον, δίνει 

έµφαση στην εστίαση της προσοχής µε µικρές ασκήσεις, εξάπτοντας το ενδιαφέρον και 

ενισχύοντας τη συγκέντρωση.  

Κοινό στοιχείο αυτής της µεθόδου µε αυτή του Kodály είναι το τραγούδι, όµως η διαφορά 

είναι ότι ένα µεγάλο µέρος της διδασκαλίας βασίζεται στη χρήση της φωνής, µέσω του 

τραγουδιού, και στην ακρόαση ενώ η µέθοδος Kodály, εκτός από το τραγούδι και την 

ακρόαση, βασίζεται και στην ανάγνωση µουσικών συµβόλων και στις χειρονοµίες για την 

αναπαράσταση των φθογγόσηµων. Στην µέθοδο των Stocks & Maddocks, η µουσική 

σηµειογραφία δίνεται µετά την ακρόαση και εκµάθηση των τραγουδιών, ενώ στην µέθοδο 

Kodály δινόταν η µουσική σηµειογραφία κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, γεγονός που 

καταδεικνύει τη σηµαντική θέση της µουσικής ανάγνωσης και γραφής στη µέθοδο Kodály. 

Βέβαια, πρώτα γίνεται η εκµάθηση των φθογγόσηµων µε τη χειρονοµική µέθοδο, που 

αναφέρθηκε πιο πάνω και η εκµάθηση των ρυθµικών αξιών µε το συλλαβικό σύστηµα (που 

επίσης αναφέρθηκε πιο πάνω) και µετά δίδεται η µουσική σηµειογραφία. 

Στη µέθοδο των Stocks και Maddocks, ο δάσκαλος έχει την ευελιξία να συµπεριλάβει στο 

ρεπερτόριο του µαθήµατος το είδος της µουσικής που ταιριάζει περισσότερο στις ανάγκες και 

τις ιδιαιτερότητες των µαθητών του. Η µέθοδος Stocks και Maddocks έχει θετική επίδραση  

στα άτοµα µε Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες, κυρίως στην ανάγνωση, όπως αναφέρει στην 

έρευνά της η ερευνητική οµάδα των Hurwitz,Wolff, Bortnick και Kokas (1975) που 

αναφέρθηκε προηγουµένως. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ ότι, µια άλλη έρευνα που διεξήγαγε η 

Schunk στο Πανεπιστήµιο του Kansas (1999: 110-124) δείχνει τη θετική επίδραση της 

µουσικής, στο τραγουδιστικό της µέρος ως προς τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου. 

Όπως εξηγεί η ερευνήτρια, τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο οµάδες: α) στα παιδιά που 

διδάχτηκαν το λεξιλογικό µέρος του µαθήµατος των Αγγλικών ως δεύτερη γλώσσα µε 

τραγούδι και β) στα παιδιά που διδάχτηκαν το λεξιλογικό µέρος του µαθήµατος των Αγγλικών 
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χωρίς να περιλαµβάνεται το τραγούδι στη διδακτική διαδικασία. Τα αποτελέσµατα της 

έρευνας έδειξαν ότι η πρώτη οµάδα, που διδάχτηκε µέσω του τραγουδιού, είχε θετικότερα 

αποτελέσµατα ως προς τον εµπλουτισµό του λεξιλογίου απ’ ότι η δεύτερη οµάδα (Schunk, 

1999: 120). 

 

3.2.3. Η εκµάθηση µουσικού οργάνου σε παιδιά µε (ειδικές) µαθησιακές δυσκολίες 

(κυρίως δυσλεξία) 

Η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου βελτιώνει γενικότερα την ευαισθησία του εγκεφάλου σε 

όλους τους ήχους, µε αποτέλεσµα να βελτιώνεται η ικανότητα λόγου και ανάγνωσης ενός 

παιδιού (Musacchia et al., 2007: 15894). Τα αποτελέσµατα αυτών των ερευνητικών 

προσπαθειών δείχνουν ότι τα µουσικά µαθήµατα βελτιώνουν τις γλωσσικές ικανότητες των 

παιδιών. Παρόλα αυτά, πολλά σχολεία σφάλλουν παραµελώντας το µάθηµα της µουσικής και 

στερώντας από τα παιδιά (Kraus, 2009: 544-549). 

Σύµφωνα µε τις βρετανικές εφηµερίδες «Independent» και «Telegraph», σχετική έρευνα που 

έγινε από επιστήµονες του πανεπιστηµίου Northwestern του Σικάγο υπό την επίβλεψη της 

καθηγήτριας και ερασιτέχνη µουσικού Dr Nina Kraus (2009), διαπιστώθηκε ότι οι µουσικοί 

επωφελούνται από την αυξηµένη εγκεφαλική δραστηριότητα που επιτρέπει να επεξεργάζονται 

πληροφορίες µέσω της όρασης και της ακοής µε πιο αποτελεσµατικό τρόπο από τους µη 

µουσικούς. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι το τµήµα του εγκεφάλου που ερµηνεύει τον ήχο, 

γνωστό και ως ακουστικός φλοιός, ανταποκρίνεται ταχύτερα σε άτοµα µε µουσική 

εκπαίδευση και είναι σε θέση να ξεχωρίζει καλύτερα τα διαφορετικά και αδιόρατα µοτίβα 

ήχων ανάµεσα στον τεράστιο όγκο πληροφοριών που κατακλύζουν συνεχώς τον εγκέφαλο. Σε 

άτοµα µε γλωσσικές διαταραχές µάθησης έχει φανεί ότι η µουσική εκπαίδευση βελτιώνει τη 

γλωσσική ικανότητα και την λειτουργική µνήµη58. 

Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα που διενεργήθηκαν σε εθελοντές έδειξαν ότι το νευρικό 

σύστηµα ανταποκρίνεται στις ακουστικές ιδιότητες του λόγου και της µουσικής µε ακρίβεια 

απειροελάχιστων κλασµάτων του δευτερολέπτου. Η αποτελεσµατικότητα µε την οποία το 

νευρικό σύστηµα και ο εγκέφαλος ερµηνεύουν τα ηχητικά µοτίβα συνδέεται µε την µουσική 

ικανότητα. Ακόµη, η οµάδα της Dr Kraus (2010: 599-600) ανακάλυψε ότι το παίξιµο 

                                                 
58  ∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα της εφηµερίδας Telegraph http://www.telegraph.co.uk/science/science-

news/7279601/Playing-musical- instruments-may-improve-reading.html, τελευταία πρόσβαση: 09/01/2011 
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µουσικών οργάνων επηρεάζει την αυτόµατη επεξεργασία στο εγκεφαλικό στέλεχος, το 

χαµηλότερο τµήµα του εγκεφάλου, που ελέγχει την αναπνοή, το χτύπο της καρδιάς και την 

ανταπόκριση στους πολύπλοκους ήχους. Σύµφωνα µε την Kraus η µουσική µπορεί «να 

αλλάξει εκ θεµελίων» τον εγκέφαλο, µε τρόπους που βελτιώνουν τις καθηµερινές ικανότητες, 

όπως η ανάγνωση και η ακρόαση. 

Σύµφωνα µε τους «Times» του Λονδίνου, παρόµοια µελέτη διενεργήθηκε από ερευνητές του 

Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Πανεπιστηµίου του Λονδίνου, µε επικεφαλή την καθηγήτρια 

παιδαγωγικής Dr Susan Hallam που συσχετίζει την εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου µε τη 

µάθηση. Η έρευνα διαπίστωσε, µεταξύ άλλων, ότι η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου 

αναπτύσσει το αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου, βελτιώνοντας την µνηµονική ικανότητα 

ενός µαθητή κατά περίπου 20% και επίσης ότι µε το πέρασµα του χρόνου, τα µαθήµατα 

µουσικής αύξησαν αισθητά το δείκτη νοηµοσύνης των παιδιών και µάλιστα περισσότερο σε 

σχέση µε άλλες δραστηριότητες, όπως τα µαθήµατα θεατρικής εκπαίδευσης59. 

Τα θετικά αποτελέσµατα που προέρχονται από τη διδασκαλία της µουσικής δεν περιορίζονται 

όµως µόνο στον εγκέφαλο. Σχετική έρευνα συµπεραίνει ότι οι µουσικοί έχουν µικρότερους 

χρόνους αντίδρασης και ανάκλησης πληροφοριών από άτοµα χωρίς µουσική παιδεία, καθώς 

και ότι άτοµα που ασχολούνται µε τη µουσική από την ηλικία των 5 ετών παρουσιάζουν 

αυξηµένη νευρωνική δραστηριότητα στα εγκεφαλικά τµήµατα που σχετίζονται µε τον ήχο και 

την οµιλία. Οι µουσικοί παρουσιάζουν επίσης υψηλή λειτουργία των περιφερειακών 

συστηµάτων ακουστικής. Η ποιότητα των κωδικοποιηµένων αισθήσεων έχει σχέση και µε το 

χρονικό διάστηµα της µουσικής εκπαίδευσης (Johnson et al., 2008: 4005-6). 

Παρόµοιες µελέτες που έγιναν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας υποδεικνύουν συσχετισµό 

µεταξύ µουσικών δεξιοτήτων, χρήσης του λόγου, φωνολογικής επίγνωσης και αναγνωστικής 

ανάπτυξης (Anvari et al., 2002). Η Gromko (2005) µελέτησε παιδιά νηπιαγωγείο που 

διδάσκονταν µουσική για 30 λεπτά µία φορά την εβδοµάδα σε διάστηµα 4 µηνών. Η 

διδασκαλία περιλάµβανε δηµιουργία ενεργής µουσικής και κιναισθητική µε σταθερό ρυθµό, 

καθώς και σύνδεση ήχων µε σύµβολα. Τα παιδιά που έκαναν µαθήµατα µουσικής έδειξαν 

σηµαντικά µεγαλύτερη βελτίωση στην φωνολογική επίγνωση, σε σύγκριση µε την οµάδα 

ελέγχου. Μαθαίνοντας ένα παιδί να διακρίνει τις διαφορές µεταξύ τονικού και ρυθµικού 

                                                 
59
∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα της εφηµερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ http://www.tovima.gr/science/article/?aid=289927, 

τελευταία πρόσβαση: 09/01/2011 
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προτύπου και να τα συνδέει αντιληπτικά µε οπτικά σύµβολα παρουσιάζει µεγαλύτερη 

βελτίωση της φωνολογικής ευφράδειας (Hallam 2010: 7-8).  

Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Burke, η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου διεγείρει τον 

ανθρώπινο εγκέφαλο και αυξάνει την αυτοεκτίµηση όχι µόνο των ατόµων που δεν έχουν 

κάποια µαθησιακή δυσκολία αλλά – και αυτό είναι το σηµαντικό – και των ατόµων µε 

ADHD. Τα άτοµα µε ADHD έχουν χαρακτηριστική διάσπαση προσοχής. Με την εκµάθηση 

ενός µουσικού οργάνου, διδάσκονται ότι πολλά από τα ανθρώπινα επιτεύγµατα απαιτούν την 

επένδυση του περιορισµένου χρόνου που µπορεί να διαθέσει ο άνθρωπος και δεν 

επιτυγχάνονται από την µια στιγµή στην άλλη (2009)60. 

Όµως αυτό δε σηµαίνει ότι θα ανατίθενται σε αυτά τα άτοµα µεγάλες και ογκώδεις εργασίες. 

Σύµφωνα µε την εµπειρία που έχει συσσωρεύσει η γράφουσα και βασιζόµενη σε σχετικές 

επερωτήσεις σε ειδήµονες, στα πρώτα τουλάχιστον µαθήµατα, η διάρκεια χρόνου των 

µουσικών κοµµατιών οφείλει να είναι µικρή (το πολύ ένα λεπτό), και η διάρκεια του 

µαθήµατος να µην είναι πολύ µεγάλη, τουλάχιστον να µη µαθαίνεται το ίδιο σηµείο στο 

κοµµάτι για χρονικό διάστηµα άνω των δέκα λεπτών. 

Σε γενικές γραµµές, η µουσική αγωγή µπορεί επιδράσει θετικά στη ζωή του ανθρώπου ειδικά 

όταν έχει κάποιες µαθησιακές δυσκολίες. Επιπλέον, η ακρόαση κλασικής µουσικής µπορεί όχι 

µόνο να µειώσει την υπερένταση και το άγχος και να βοηθήσει στη µείωση του αισθήµατος 

της απογοήτευσης αλλά µπορεί να βοηθήσει και στη συγκέντρωση µε την εστίαση της ακοής 

για την ακρόαση ενός µουσικού κοµµατιού (Burke, 2009). 

Αρκετές επιστηµονικές έρευνες έχουν ήδη δείξει ότι η διδασκαλία ενός µουσικού οργάνου 

βελτιώνει εν γένει τη συµπεριφορά ενός παιδιού µέσα στην κοινωνία. Σύµφωνα µε τη 

βρετανίδα ερευνήτρια Hallam, αυτό συµβαίνει επειδή η µουσική εκπαίδευση σε µικρές 

οµάδες µουσικών απαιτεί την ανάπτυξη εµπιστοσύνης, αλληλοσεβασµού και πνεύµατος 

συναίνεσης
61. Αυτή η άποψη ταυτίζεται όχι µόνο µε µια από τις αρχές της µεθόδου Suzuki, 

αλλά και µε τις αρχές των µεθόδων που αναφέρθηκαν προηγουµένως, που είναι η 

οµαδικότητα και η συνεργασία για την επίτευξη ενός εγχειρήµατος. Αυτός ο στόχος 

επιτυγχάνεται εδώ πρωτίστως µέσω της ευρείας εφαρµογής οµαδικών µαθηµάτων. 

                                                 
60
∆ιαθέσιµο στο http://www.brain-injury-therapy.com/articles/add.htm, τελευταία πρόσβαση: 20/06/2011 

61
∆ιαθέσιµο στην ιστοσελίδα της εφηµερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ http://www.tovima.gr/science/article/?aid=289927, 

τελευταία πρόσβαση 30/06/2011 
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3.2.8.1 Η επιλογή ενός µουσικού οργάνου για παιδιά µε (Ειδικές) Μαθησιακές 

∆υσκολίες και ∆ιάσπαση Ελλειµµατικής Προσοχής 

Σύµφωνα µε τις έρευνες που αναφέρθηκαν προηγουµένως, η εκµάθηση ενός µουσικού 

οργάνου έχει θετική επίδραση στην ηχητική ευαισθησία του εγκεφάλου, µε αποτέλεσµα τη 

βελτίωση των λεκτικών και αναγνωστικών ικανοτήτων των παιδιών. Όπως αναφέρει και η 

Oglethorpe, µε την εκµάθηση ενός οποιουδήποτε µουσικού οργάνου και την παράλληλη 

ανάγνωση µιας παρτιτούρας, µπορεί να εντοπιστούν οι µαθησιακές δυσκολίες που µπορεί να 

έχει ένα άτοµο και στη συνέχεια να µειώνονται σταδιακά, κυρίως αυτές που σχετίζονται µε 

την οπτική ανάγνωση (2002: 50). Γίνονται πολλές συζητήσεις και εκφράζονται 

προβληµατισµοί σχετικά µε την επιλογή του µουσικού οργάνου που θα µάθει ένα παιδί µε ή 

χωρίς µαθησιακές δυσκολίες. Οι επικρατέστερες απόψεις συζητούνται παρακάτω. 

Κατά την άποψη που αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Μουσικής Ακαδηµίας της Φλόριντα, 

προτείνεται το πρώτο µουσικό όργανο να είναι πληκτροφόρο, όπως το πιάνο ή το αρµόνιο. 

Σύµφωνα µε το άρθρο της ακαδηµίας, ένα παιδί που µαθαίνει να παίζει πιάνο έχει τη 

δυνατότητα να µάθει να διαβάζει και να χρησιµοποιεί το κλειδί του ΣΟΛ στο δεξί χέρι και το 

κλειδί του Φα στο αριστερό χέρι, διότι στην µελέτη ενός κοµµατιού απαιτείται να διαβάζονται 

αυτά τα κλειδιά ταυτόχρονα αφού κατά την εκτέλεση θα χρησιµοποιούν ταυτόχρονα και τα 

δύο χέρια. Μαθαίνοντας ένα άτοµο να διαβάζει και τα δύο κλειδιά κατά τη µελέτη έχει τη 

δυνατότητα στο µέλλον να µάθει µε περισσότερη ευκολία κι άλλα µουσικά όργανα της 

αρεσκείας του, που κάνουν χρήση και των δύο κλειδιών62. 

Επειδή το πιάνο είναι πληκτροφόρο µουσικό όργανο και το κάθε πλήκτρο που βλέπει 

µπροστά του ο µαθητευόµενος αντιστοιχεί και µε ένα φθογγόσηµο, µαθαίνει γρηγορότερα 

τους φθόγγους. Επίσης, ο µαθητευόµενος µαθαίνει ότι προς τη δεξιά κατεύθυνση των 

πλήκτρων του πιάνου ο ήχος είναι ψηλότερος απ’ ότι στην αριστερή µεριά των πλήκτρων του 

πιάνου. Ζωντανή απόδειξη ο Ben (Μπεν), ο δυσλεκτικός µαθητής που αναφέρει η Oglethorpe. 

Ο µαθητής, σύµφωνα µε αυτό το παράδειγµα, εισηγήθηκε στο διδάσκοντα µουσικής να βάλει 

αυτοκόλλητα σε κάθε πλήκτρο του πιάνου για να µπορεί µε µεγαλύτερη ευκολία να διαβάζει 

και να µαθαίνει τις νότες (Oglethorpe, 2002: 35). 

                                                 
62
∆ιαθέσιµο στο http://floridaenrichmentacademy.com/advantages-of-piano-as-a-first-instrument, τελευταία 

πρόσβαση: 25/07/2011  
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Επιπλέον, προκειµένου να ξεχωρίζει το τονικό ύψος των φθόγγων, ο Ben ζήτησε από το 

δάσκαλο του να ζωγραφίσει ένα τόξο µε κατεύθυνση προς τα πάνω για τη δεξιά µεριά του 

πιάνου, όπου γίνεται η χρήση του κλειδιού ΣΟΛ. Ο δάσκαλος υπάκουσε στις υποδείξεις και 

τοποθέτησε αυτοκόλλητα και στις δύο µεριές του πιάνου, στα δεξιά ένα αυτοκόλλητο µε ένα 

τόξο µε κατεύθυνση προς τα πάνω και το αντίστοιχο προς τα κάτω στα αριστερά. Όσο πιο 

δεξιά είναι τα πλήκτρα του πιάνου τόσο πιο ψηλός είναι ο ήχος και η µελωδία είναι γραµµένη 

στο κλειδί του ΣΟΛ. Προς την αριστερή µεριά του πιάνου οι νότες έχουν πιο βαθύ και χαµηλό 

ήχο και η µελωδία είναι γραµµένη στο κλειδί του ΦΑ. Με αυτό τον τρόπο ο Ben έµαθε να 

ξεχωρίζει ότι η µελωδία που είναι γραµµένη στο πάνω µέρος στο χαρτί του κλειδιού του ΣΟΛ 

είναι ψηλή. Στην πορεία έµαθε να ξεχωρίζει στο πιάνο τον ψηλό και τον βαθύ (χαµηλό) ήχο. 

Όµως έπρεπε να ακούσει πολλές φορές και µε αργή ταχύτητα µια µελωδία για να µπορέσει να 

την αποµνηµονεύσει στο µυαλό του (Oglethorpe, 2002: 

35-36). 

Επιπρόσθετα το πιάνο δίνει τη δυνατότητα στο 

µαθητευόµενο να “ανακαλύψει” και να δηµιουργήσει 

από µόνος του συγχορδίες και έτσι µαθαίνει την 

αρµονία των συγχορδιών µε την ίδια ευκολία που 

µαθαίνει τη µελωδία (την οριζόντια ανάγνωση των 

φθόγγων) και το ρυθµό (τις ρυθµικές αξίες). Στην πορεία ο µαθητευόµενος, µαθαίνει 

ακουστικά πως η κάθε συγχορδία πρέπει να ταιριάζει αρµονικά µε τη µελωδία που παίζει το 

δεξί χέρι. 

Εικόνα 12: Τα κλειδιά του ΣΟΛ (treble clef) 

και του ΦΑ (bass clef) αντίστοιχα 
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Εικόνα 13: Παράδειγµα από µουσική παρτιτούρα γραµµένη 

για πιάνο. Το κοµµάτι είναι γραµµένο στη ΡΕ µείζονα. Οι 

συγχορδίες εναρµονίζονται µε την κλίµακα και τη µελωδία του 

µουσικού κοµµατιού. 

Σύµφωνα µε την Oglethorpe 

(2002), µαθαίνοντας ένα άτοµο 

να παίζει πιάνο, δίνεται η 

δυνατότητα και στα δύο 

ηµισφαίρια του εγκεφάλου να 

λειτουργήσουν και να 

αναπτυχθούν σε σηµαντικό 

βαθµό επειδή το πιάνο είναι 

ένα από τα µουσικά όργανα 

που είναι εύκολο στη χρήση 

και χρησιµοποιεί και τα δύο 

χέρια για την εκτέλεση ενός 

µουσικού κοµµατιού. Η 

διαφορά από τα υπόλοιπα 

µουσικά όργανα είναι ότι 

γενικά στα πληκτροφόρα 

µουσικά όργανα το κάθε χέρι 

παίζει κάτι διαφορετικό: είτε στο 

ένα από τα δύο χέρια θα βρίσκεται 

η συνοδεία, είτε και τα δύο µαζί θα 

παίζουν διαφορετική µελωδία το καθένα (2002: 74). Ένα παράδειγµα είδους µουσικής για 

πληκτροφόρο µουσικό όργανο όπου και τα δύο µουσικά κλειδιά, του ΣΟΛ και του ΦΑ, έχουν 

διαφορετική µελωδία ή η µελωδία του ενός κλειδιού είναι απλή παραλλαγή είναι οι 

Inventions, τα πρελούδια και φούγκες. 

Επιπλέον, σύµφωνα µε τους Joseph M Piro και Camilo Ortiz, τα παιδιά που µαθαίνουν πιάνο 

αποδίδουν καλύτερα στις λεξιλογικές και γραµµατικές ασκήσεις από παιδιά που δεν έχουν 

καµία µουσική παιδεία. Για αυτή την έρευνα, τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο οµάδες,  τα παιδιά 

που έπαιζαν πιάνο για τρία χρόνια (n=46) και τα παιδιά που δεν είχαν µουσική παιδεία 

(n=57), που αποτελούσαν και την οµάδα ελέγχου. Αυτές οι δύο οµάδες έκαναν δύο µικρά 

δοκίµια (tests) εξυπνάδας από το Structure of Intellect (SOI)63. Τα αποτελέσµατα δείχνουν ότι 

                                                 
63 Structure of Intellect (SOI): Σύστηµα που µετρά την ευφυΐα ενός ατόµου, αλλά ταυτόχρονα βρίσκει τις 

µαθησιακές δυσκολίες ενός ατόµου και τις αιτίες που τις προκαλούν. Βλ. http://www.soisystems.com/ 
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η οµάδα των παιδιών του πειράµατος

στη γραµµατική από την οµάδα

Ο τόνος παίζει σηµαντικό ρόλο

εύρος του πληκτρολογίου προσφέρει

λειτουργίας της κίνησης, της

διάκρισης. Μεγάλη ποικιλία

τραγουδιστή να αρχίσει να ακούει

να βελτιώσει τη φωνή του 

Στον αντίποδα, η Violet Brand

να µαθαίνει ένα µονόφωνο µουσικό

κοµµατιού από τη συνοδεία

σε όσο το δυνατό µικρότερη

τονικότητας του εκάστοτε

όργανα για αρχάριους (Oglethorpe

γονείς να µοιραστούν αυτή

εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού

Εικόνα 14: Η Αγγλική εκδοχή του

από το αρχικό θέµα των 12 παραλλαγών

πιάνο "Ah vous dirai-je, Maman"

παρακάτω παρτιτούρα είναι η αυθεντική

του "Ah vous dirai-je, Maman"

Ο ρόλος της μουσικής στην αγωγή ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

παιδιών του πειράµατος είχε καλύτερη επίδοση στις λεξιλογικές

από την οµάδα ελέγχου (2009: 330-340). 

σηµαντικό ρόλο στην εκµάθηση και κατανόηση της µουσικής

πληκτρολογίου προσφέρει άφθονες ευκαιρίες για επανάληψη

κίνησης, της µνηµονικής εξάσκησης, της ρυθµικής

Μεγάλη ποικιλία τόνων µπορούν να είναι έναυσµα για ένα λ

αρχίσει να ακούει και να κατανοεί καλύτερα τις τονικότητες

φωνή του (Oglethorpe, 2002: 43). 

Brand σε σχετικό άρθρο της τονίζει πως είναι προτιµότερο

µονόφωνο µουσικό όργανο, ώστε να µπορεί να ξεχωρίζει

τη συνοδεία. Επίσης τονίζει ότι είναι πολύ σηµαντικό να

δυνατό µικρότερη ηλικία για να εξασκηθεί το αυτί του

του εκάστοτε τραγουδιού. Το τραγούδι της αλφαβήτας

παράδειγµα

παιδί να

απλές µελωδίες

αναγνωρίζει

σχήµατα

προτείνεται

φλογέρας

όργανο 

Επειδή στο

φλογέρας

χρειάζεται

ένα µουσικό

ΣΟΛ) είναι

από τα απλούστερα

δηµοφιλέστερα

Oglethorpe, 2002: 150). Η Brand στο άρθρο της

µοιραστούν αυτή την εµπειρία και να βεβαιώνονται ότι κατά

µουσικού κοµµατιού οι δακτυλισµοί να σχετίζονται µε τη παρτιτούρα

Αγγλική εκδοχή του τραγουδιού της αλφαβήτας. Είναι 

των 12 παραλλαγών της µουσικής σύνθεσης για 

je, Maman" του Wolfgang Amadeus Mozart. Η 

παρτιτούρα είναι η αυθεντική εκδοχή του αρχικού θέµατος 

je, Maman". 
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επίδοση στις λεξιλογικές ασκήσεις και 

ς µουσικής. Το τεράστιο 

για επανάληψη και ενίσχυση της 

της ρυθµικής και της µελωδικής 

έναυσµα για ένα λιγότερο χαρισµατικό 

καλύτερα τις τονικότητες µε επακόλουθο 

είναι προτιµότερο ένα παιδί 

µπορεί να ξεχωρίζει τη µελωδία ενός 

σηµαντικό να µάθει να τραγουδά 

το αυτί του στη αναγνώριση τη 

της αλφαβήτας είναι ένα καλό 

παράδειγµα για να µάθει ένα 

παιδί να ακούει πρώτα τις 

απλές µελωδίες και να 

αναγνωρίζει τα απλά ρυθµικά 

σχήµατα. Στο ίδιο άρθρο 

προτείνεται η εκµάθηση της 

φλογέρας ως πρώτο µουσικό 

 (Brand, 2000: 36-37).  

Επειδή στο παίξιµο της 

φλογέρας ο µαθητευόµενος 

χρειάζεται να διαβάζει µόνο 

ένα µουσικό κλειδί (αυτό του 

ΣΟΛ) είναι ταυτόχρονα ένα 

από τα απλούστερα και  

δηµοφιλέστερα µουσικά 

στο άρθρο της εισηγείται στους 

βεβαιώνονται ότι κατά την µελέτη και 

σχετίζονται µε τη παρτιτούρα. 
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Σε αντίθεση µε το άρθρο της 

ιστοσελίδας της Μουσικής 

Ακαδηµίας της Φλόριντας, η 

Brand διαφωνεί µε την 

εκµάθηση του πιάνου ως πρώτο 

µουσικό όργανο, προπαντός για 

µικρά παιδιά (2000: 37). 

Αντιθέτως δηλώνει ότι είναι 

προτιµότερο να αποφεύγεται η 

εκµάθηση του πιάνου στα 

πρώιµα στάδια της µουσικής 

εκπαίδευσης επειδή, λόγω της 

ταυτόχρονης ανάγνωσης των 

κλειδιών ΣΟΛ και ΦΑ, τα 

δυσλεκτικά άτοµα δεν 

µπορούν να αφοµοιώσουν 

µεγάλο αριθµό συµβολικών πληροφοριών µε ταχύτητα, πόσο µάλλον να διαβάζουν 

ταυτόχρονα και να ακούν µαζί την µελωδία στο κλειδί του ΣΟΛ και τη συνοδεία στο κλειδί 

του ΦΑ. Η Oglethorpe αναφέρει κάποιες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι δυσλεκτικοί κατά 

την εκµάθηση του πιάνου, όµως δεν αποτρέπει τους δυσλεκτικούς να επιλέξουν το πιάνο ως 

πρώτο µουσικό όργανο που θα µάθουν (2002: 45). 

Συγκεκριµένα αναφέρει ότι η οπτική προσαρµογή που πρέπει να γίνει κατά την µελέτη είναι 

δύσκολη για ένα δυσλεκτικό παιδί. Από τη δική της εµπειρία, είναι επιτακτικό πρόβληµα και 

η µόνη απάντηση που µπορεί να δώσει σε αυτό το σηµαντικό πρόβληµα είναι η αποφυγή της 

αναγκαιότητας για οποιεσδήποτε αποκλίσεις από το αρχικό κείµενο, διότι ο δυσλεκτικός δεν 

µπορεί να κοιτάει ταυτόχρονα τα πλήκτρα και την παρτιτούρα. Όταν επικεντρωθεί 

ταυτόχρονα σε δύο πεδία κινδυνεύει να χάσει τον ειρµό της σκέψης του. Οπότε, ωφέλιµο 

είναι να επικεντρωθεί σε ένα από τους τρείς τρόπους µελέτης, ήτοι στη µελέτη µέσω 

παρτιτούρας (δεν προτείνεται λόγω της δυσκολίας που έχουν οι δυσλεκτικοί στην ανάγνωση), 

στο κοίταγµα των πλήκτρων ή να µην βλέπουν ούτε τα πλήκτρα, ούτε την παρτιτούρα 

(Oglethorpe, 2002: 46). 

Τα κρουστά µουσικά όργανα µπορεί να είναι δελεαστικά αλλά είναι πολύ δύσκολα επειδή 

απαιτούν τήρηση του ακριβούς ρυθµού. Επίσης, υπάρχουν πολλές πολυπλοκότητες σε 

Εικόνα 15: Η αυθεντική εκδοχή του αρχικού θέµατος του "Ah Vous 

Dirai-Je, Maman”. Αυτή η µελωδία ακούστηκε για πρώτη φορά το 

1761 και ενσωµατώθηκε σε αγγλικά παιδικά τραγούδια όπως το 

"Twinkle Twinkle Little Star", "Baa, Baa, Black Sheep" και στο 

"Alphabet Song". Φυσικά υπάρχουν και Ελληνικοί στίχοι του 

τραγουδιού για το Ελληνικό αλφάβητο. 
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παρτιτούρες γραµµένες για κρουστά όργανα (Oglethorpe, 2002: 151) και η ανάγνωση των 

ρυθµικών συµβόλων µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα κατά την µελέτη στα δυσλεκτικά 

άτοµα. (Miles & Miles, 1999: 149). Από την άλλη, όταν το κρουστό είναι στην κατηγορία των 

κρουστών που χρησιµοποιούν µόνο µια γραµµή στην παρτιτούρα, ή όταν δεν είναι 

κουρδισµένα, το πρόβληµα της ανάγνωσης εκλείπει, διευκολύνοντας αυτούς που βρίσκουν 

την ανάγνωση των διαστηµάτων δύσκολη (Oglethorpe, 2002: 151). Εξάλλου, αρκετοί 

µουσικοί µε δυσλεξία έχουν αναφέρει ότι έχουν µάθει τα ρυθµικά σχήµατα χωρίς την 

ανάγνωση ρυθµικών συµβόλων αλλά µε την ακρόαση και την επανάληψη (Ganschow κλπ, 

1994). 

Ο συντονισµός χεριών και ποδιών κατά την εκτέλεση είναι απαραίτητος (Oglethorpe, 2002: 

72). Όµως, µπορούν σε αυτό το σηµείο να γίνουν ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις αναφορικά µε 

την εκµάθηση κρουστού µουσικού οργάνου. Για παράδειγµα, το πρώτο µάθηµα ντραµς ξεκινά 

µε την εκµάθηση της ρυθµικής κίνησης των ποδιών, ώστε ο µελλοντικός µουσικός να µάθει 

να συντονίζει τα χέρια και τα πόδια κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Η Oglethorpe παρατηρεί 

ότι µερικές φορές οι δυσλεκτικοί µιµούνται καλύτερα τα ρυθµικά µοτίβα µε κρουστά όργανα. 

Οι δονήσεις που προκαλούνται µε την εκτέλεση κρουστών οργάνων και που συνίστανται σε 

κινήσεις των ποδιών, οδηγούν στην εσωτερίκευση του χτύπου στον οποίο χτίζονται σταδιακά 

οι υπόλοιποι ρυθµοί. Οι οργανοπαίκτες κρουστών οργάνων πρέπει να κάνουν συνεχώς 

πρακτική, ώσπου να µπορέσουν να εσωτερικεύσουν στην ακουστική τους µνήµη το ρυθµό 

(Oglethorpe, 2002: 151). 

Πιθανόν το βιολί να είναι το µουσικό όργανο που προτείνεται σε ένα µαθητευόµενο που θέλει 

να µάθει ένα έγχορδο µουσικό όργανο. Τα υπόλοιπα έγχορδα (βιόλα, βιολοντσέλο και 

κοντραµπάσο) είναι καλό να επιλέγονται αργότερα. Όµως, όταν ο µαθητευόµενος επιλέξει 

ένα από τα τρία έγχορδα της συµφωνικής ορχήστρας απαιτείται να ξέρει να διαβάζει 

τουλάχιστον άλλο ένα κλειδί. Συνήθως, στους δυσλεκτικούς οργανοπαίκτες εγχόρδων 

(βιολοντσέλο και κοντραµπάσο) παρουσιάζεται άλλο ένα στοιχείο που µπορεί να προκαλέσει 

σύγχυση (Oglethorpe, 2002: 36). Για να παραχθεί ο υψηλός ήχος, τα δάκτυλα του αριστερού 

χεριού πρέπει να παίξουν χαµηλότερα (από το τέλος του “λαιµού” προς το “σώµα” του 

βιολιού). 

Η Oglethorpe αναφέρει σε ένα από τα παραδείγµατα της ότι µια κιθαρίστρια µπερδεύεται στις 

κατευθύνσεις τύπου “πάνω” και “κάτω” επειδή στη διαδικασία παραγωγής ήχου µε τα 

δάκτυλα πρέπει να µετακινούνται απέναντι και κάτω (οι αποστάσεις είναι µακρινές) ή ένα 
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βήµα προς τα κάτω. Της είναι πολύ δύσκολο να συσχετίσει το ύψος (υψηλός ήχος) µε το 

µέλος του µουσικού οργάνου κατά την εκτέλεση. Την ίδια δυσκολία συναντούν και οι 

οργανοπαίκτες πνευστών µουσικών οργάνων (όµποε, κλαρινέτο) που βλέπουν τα δάκτυλα και 

πρέπει να αποµνηµονεύουν τους δακτυλισµούς παράλληλα µε την µελέτη. Επίσης, οι 

οργανοπαίκτες εγχόρδων µουσικών οργάνων, κατά την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού, 

έχουν δυσκολία στη ρύθµιση της κλίσης του βραχίονα κατά τη µεταφορά από την µια χορδή 

στην άλλη. Επιπλέον η εµπειρία της παραθέτει πολλά περιστατικά δυσλεκτικών 

οργανοπαικτών εγχόρδων που ενδεχοµένως να είναι κοινά και µε άλλες κατηγορίες 

οργανοπαικτών (Oglethorpe, 2002: 6). 

Τα ξύλινα και τα χάλκινα πνευστά, όπως κι άλλες κατηγορίες µουσικών οργάνων µπορούν να 

παρέχουν µια µουσική διέξοδο σε πολλές µουσικές οµάδες 64 καθώς επίσης µπορούν να 

αποτελέσουν µια καλή εναλλακτική λύση έναντι του πιάνου ή ενός εγχόρδου µουσικού 

οργάνου. Όλα τα πνευστά µουσικά όργανα έχουν σταθερή θέση στον δακτυλισµό. Αυτή η 

θέση δίνει την αίσθηση σταθερότητας που έχουν οι πιανίστες, την οποία οι οργανοπαίκτες 

εγχόρδων δεν έχουν.  

Όταν ο µαθητευόµενος µαθαίνει ένα µουσικό όργανο που ανήκει στην κατηγορία των 

συµφωνικών οργάνων µπορεί να ενταχθεί και σε µια συµφωνική ορχήστρα. Στην µπάντα, 

ανεξάρτητα από τον τόνο του πνευστού οργάνου, τα πιο πολλά µουσικά κοµµάτια είναι 

γραµµένα στο κλειδί του ΣΟΛ. Αυτό µπορεί να αποτελέσει µεγάλη βοήθεια για τους 

δυσλεκτικούς µουσικούς. Επίσης, ο διδάσκων ενός χάλκινου πνευστού µπορεί να γράψει τους 

δακτυλισµούς (για την τοποθέτηση των δακτύλων) κάτω από τις νότες έτσι ώστε ο 

µαθητευόµενος να βλέπει τους αριθµούς και να τοποθετεί τα δάκτυλα του στη σωστή θέση. 

Για παράδειγµα, όταν ο µαθητευόµενος ξεκινά να µαθαίνει κόρνο και θέλει να µετακινηθεί 

ένα τόνο κάτω (στο βαρύτονο), ο δακτυλισµός θα είναι ο ίδιος και αυτό αποτελεί ένα θετικό 

στοιχείο για ευκολότερη µάθηση. Όµως, όταν θελήσει να παίξει τροµπέτα (σε Σι ύφεση) σε 

µια ορχήστρα, ή κόρνο (σε Φα), είναι πιθανόν να χρειαστεί να κάνει µεταφορά στον τόνο και 

να µάθει να διαβάζει το µουσικό κοµµάτι που του δίνεται σύµφωνα µε τον τόνο που βγάζει η 

τροµπέτα. Αυτό µπορεί να δυσκολέψει πάρα πολύ ένα δυσλεκτικό µαθητή (Oglethorpe, 

2002:150). Ξύλινα πνευστά όπως το φλάουτο, το όµποε, το κλαρινέτο και το φαγκότο 

παρέχουν τις δικές τους προκλήσεις. Αν και το κλειδί του ΣΟΛ είναι ευκολότερο στην 

                                                 
64
∆ιαθέσιµο στο http://www.resourceroom.net/gtld/ida_music.asp, τελευταία πρόσβαση: 18/06/2011 
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ανάγνωση για τους περισσότερους ανθρώπους, οι δυσλεκτικοί µουσικοί δυσκολεύονται ούτως 

ή άλλως στην ανάγνωση της παρτιτούρας65. 

Πιθανόν το ευκολότερο µουσικό όργανο για τους δυσλεκτικούς είναι η εξάσκηση της 

ανθρώπινης φωνής. Το τραγούδι είναι η µόνη φυσική φόρµα δηµιουργίας µουσικής. Το 

κυριότερο στοιχείο είναι ότι το τραγούδι είναι αναπόφευκτα οικείο µε τη γλώσσα και πολλές 

φορές απαιτείται από τους τραγουδιστές να τραγουδούν και σε άλλες γλώσσες εκτός από τη 

δική τους. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε λέξη διδάσκεται και µαθαίνεται φωνολογικά (Oglethorpe, 

2002: 151). Οι τραγουδιστές µε φτωχή φωνολογική µνήµη αντιµετωπίζουν σηµαντικές 

δυσκολίες επειδή απαιτείται να τραγουδήσουν από µνήµης. Άρα, απαιτείται από τους 

δυσλεκτικούς τραγουδιστές µε φτωχή φωνολογική µνήµη να παρουσιάσουν µεγαλύτερη 

προσήλωση ώστε να αντεπεξέλθουν στη σκηνή µπροστά σε ακροατήριο (Oglethorpe, 2002: 

152).  

Στην εκµάθηση οποιουδήποτε µουσικού οργάνου, θα ήταν προτιµότερο για τους µαθητές που 

έχουν δυσλεξία και δυσαναγνωσία να µαθαίνουν µουσικά κοµµάτια κυρίως µε την ακρόαση. 

Η παρτιτούρα µπορεί να εισαχθεί στην εκµάθηση αργότερα. Οι νότες του πενταγράµµου στη 

φωτοτυπία του µουσικού κειµένου πρέπει να είναι αρκετά µεγάλες και ευανάγνωστες ή η 

παρτιτούρα να είναι τυπωµένη σε χρωµατιστό χαρτί. 
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∆ιαθέσιµο στο http://www.resourceroom.net/gtld/ida_music.asp. τελευταία πρόσβαση: 18/06/2011 
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Σύνοψη - Συµπεράσµατα 

Ένας από τους λόγους που πολλά παιδιά αντιµετωπίζουν µαθησιακά προβλήµατα στο σχολείο 

είναι οι Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες, µια κατηγορία µαθησιακών δυσκολιών η οποία δεν 

έχει να κάνει µε νοητική υστέρηση αλλά µε δυσλειτουργίες σε µέρη του εγκεφάλου, των 

οποίων οι λειτουργίες αντιστοιχούν σε τοµείς της µάθησης. Λόγω αυτών των δυσλειτουργιών, 

τα παιδιά µε Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στις σχολικές 

απαιτήσεις στο βαθµό που προβλέπεται για την ηλικιακή τους οµάδα. Εδώ ανήκουν όπως 

είδαµε οι κάτωθι κλινικές περιπτώσεις, οι οποίες µπορούν να διαχωριστούν βάσει της 

εκδήλωσης και/ή του περιορισµούς τους σε µαθησιακό ή γενικότερο επίπεδο. 

Η ∆υσαριθµησία είναι δυσκολία κατανόησης µαθηµατικών εννοιών, και ως εκ τούτου ανήκει 

στην πρώτη µας κατηγοριοποίηση. Αυτά τα άτοµα µπορεί να έχουν προβλήµατα µε την 

αίσθηση του χρόνου, τη µέτρηση ή τον υπολογισµό. Εµφανίζεται κληρονοµικά ή κατόπιν 

επιπλοκών κατά την κύηση και εκδηλώνεται ως µερική ή ολική ανικανότητα εκτέλεσης 

αριθµητικών διαδικασιών, αντίληψης των αριθµών ως αφηρηµένων εννοιών ή συγκριτικών 

ποσοτήτων ή τέλος µε σύγχυση µαθηµατικών συµβόλων (+, -, x, :). 

Η δεύτερη πάθηση που µπορεί να ενταχθεί στην κατηγορία δυσκολιών που σχετίζονται 

καθαρά µε τη µάθηση είναι η ∆υσαναγνωσία. Πρόκειται για τη µαθησιακή δυσκολία που 

σχετίζεται µε την µη απόδοση του αναµενόµενου µέσου όρου αναγνωστικής ταχύτητας και 

ικανότητας που αντιστοιχεί στην ηλικία του ατόµου. Ο Hinshelwood το 1893 δήλωνε ότι αυτά 

τα άτοµα έχουν φυσιολογική όραση αλλά δεν µπορούν να διακρίνουν και να κατανοήσουν το 

γραπτό λόγο. Πρόσφατες µελέτες ωστόσο υποστηρίζουν ότι ενδεχοµένως αυτά τα άτοµα να 

παρουσιάζουν ήπιες οπτικές και φωνολογικές δυσλειτουργίες, όµως τα ευρήµατα δε είναι 

σαφή (Vellutino κλπ, 2004). 

Επιπρόσθετα, στην κατηγορία των Ειδικών Μαθησιακών ∆υσκολιών ανήκει και η ∆υσγραφία 

ή ∆υσορθογραφία. Με τον όρο ∆υσορθογραφία εννοείται η διαταραχή της µάθησης η οποία 

χαρακτηρίζεται από µια σηµαντική δυσκολία της οµοίωσης των γραµµατικών εννοιών και της 

ορθής γραφής των λέξεων. Η ∆υσγραφία είναι η ελλιπής αποδοτικότητα ως προς το γραφικό 

επίπεδο που απαιτείται. Πρόκειται για µαθησιακές δυσκολίες που εκδηλώνονται µε 

ασυνήθιστα επίµονη δυσκολία ως προς την απόκτηση της ικανότητας για ορθογραφηµένη 

γραφή (χωρίς ορθογραφικά και γραµµατικά λάθη). Η ∆υσορθογραφία χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες: τη θεµατική, που είναι ο λανθασµένος τρόπος γραφής µιας λέξης και η 
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καταληκτική, στην οποία γίνονται λάθη στις καταλήξεις των λέξεων. Τα ορθογραφικά λάθη 

µπορεί να οφείλονται σε διαταραχές της οπτικής και ακουστικής αντίληψης. 

Στη δεύτερη κατηγοριοποίηση που σχετίζεται µε τις γενικότερες επιδράσεις στη ζωή του 

ατόµου εντάσσεται πρωτίστως η ∆υσφασία (Αφασία). Είναι επίκτητη γλωσσική διαταραχή 

στην οποία υπάρχει εξασθένηση της γλωσσικής µορφής. Μπορεί να είναι η δυσκολία στην 

παραγωγή ή κατανόηση προφορικής ή γραπτής γλώσσας. Εκδηλώνεται και ανιχνεύεται κατά 

τις πρώιµες φάσεις της νηπιακής ανάπτυξης. Οφείλεται σε εµφάνιση αιµατωµάτων και κατ’ 

επέκταση σε φθορά του εγκεφαλικού φλοιού, στα σηµεία που είναι υπεύθυνα για τη γλωσσική 

και επικοινωνιακή ανάπτυξη. Μπορεί να προέλθει από διακοπή της φυσιολογικής αιµάτωσης 

του εγκεφάλου, καθώς επίσης και σε συνάρτηση µε άλλες λεκτικές διαταραχές όπως η 

δυσαρθρία. Η δυσαρθρία είναι η κακή άρθρωση των λέξεων ή η απραξία της οµιλίας (το 

άτοµο δυσκολεύεται να µιλήσει). 

Σε αυτή την κατηγορία ανήκει επίσης η ∆υσπραξία. Ένα άτοµο µε δυσπραξία δυσκολεύεται 

στην πράξη συγκεκριµένων καθηκόντων: στις µεγάλες µυϊκές οµάδες (π.χ. τρέξιµο) και στις 

µικρές µυϊκές οµάδες (π.χ. δέσιµο κορδονιών), που πιθανόν να οφείλεται σε διαταραχές του 

νευρικού συστήµατος. Το άτοµο µε αυτή τη δυσκολία έχει ελλιπείς δεξιότητες συντονισµού 

και παρουσιάζει προβλήµατα οπτικό-κινητικής φύσεως. Χαρακτηρίζεται από σηµαντική 

απόκλιση στην ανάπτυξη κινητικού συντονισµού και παρεµποδίζει τις δραστηριότητες της 

καθηµερινής ζωής χωρίς να οφείλεται σε ηµιπληγία, εγκεφαλική παράλυση ή µυϊκή 

δυστροφία. Στα άτοµα µε δυσπραξία τα δύο ηµισφαίρια του εγκεφάλου δεν ανταποκρίνονται 

ταυτόχρονα και συντονισµένα. 

Η κυριότερη µαθησιακή δυσκολία η οποία πολλές φορές εµπεριέχει όλες τις παραπάνω είναι 

η ∆υσλεξία. Τα άτοµα µε δυσλεξία δυσκολεύονται στην ανάγνωση, στην ορθογραφία, στο 

γραπτό λόγο και ιδιαίτερα στη µεταφορά της σκέψης τους σε γραπτό λόγο µε συνάφεια και 

ακρίβεια. Η δυσλεξία είναι κυρίως κληρονοµική και δεν αντικατοπτρίζει τη νοηµοσύνη που 

διαθέτει το άτοµο. Απλά, το αριστερό ηµισφαίριο έχει µια χαοτική νευρωνική δοµή και 

κυριαρχεί κατά συνέπεια το δεξί ηµισφαίριο, το οποίο επεξεργάζεται οπτικό-χωρικές 

πληροφορίες (όραση και υπολογισµός χώρου). Τα δυσλεκτικά άτοµα δυσκολεύονται να 

επεξεργαστούν µε το αριστερό ηµισφαίριο του εγκεφάλου πληροφορίες που αποκοµίζουν µε 

το δεξί. 

Αιτίες της χαµηλής απόδοσης στο σχολείο δεν είναι µόνο οι (Ειδικές) Μαθησιακές 

∆υσκολίες. Πολλά παιδιά εκτός από µαθησιακές δυσκολίες παρουσιάζουν και προβλήµατα 
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συγκέντρωσης και µερικές φορές αυτό έχει ως επακόλουθο την αδιαφορία του µαθητή προς 

τις µαθησιακές δραστηριότητες και γενικότερα προβλήµατα συµπεριφοράς. Η συνήθης στάση 

των εκπαιδευτικών είναι να αντιµετωπίζουν τέτοιες περιπτώσεις µε ατυχείς χαρακτηρισµούς 

οι οποίοι δε χρειάζεται να αναφερθούν εδώ. Ωστόσο, αυτή η συµπεριφορά των εκπαιδευτικών 

είναι αναποτελεσµατική και οδηγεί σε υποτροπή. 

Η χαρακτηριστικότερη πάθηση που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι η ∆ιάσπαση 

Ελλειµµατικής Προσοχής (∆ΕΠ ή ADHD- Attention deficit hyperactivity disorder). Είναι η 

διταραχή του νευρικού συστήµατος η οποία προκαλεί δυσκολίες στην προσοχή και στη 

συγκέντρωση, την εκµάθηση και τη µνήµη καθώς επίσης και δυσκολίες στις προσωπικές και 

επαγγελµατικές σχέσεις. Τα τρία χαρακτηριστικά της είναι η διαταραχή της προσοχής, η 

υπερκινητικότητα και η παρορµητικότητα. Εµφανίζεται περισσότερο στα αγόρια παρά στα 

κορίτσια. Αν και επιδέχεται βελτίωση, εντούτοις το άτοµο τη φέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του 

βίου του. Η διάσπαση (ελλειµµατικής) προσοχής εµφανίζεται συχνά και µε (ειδικές) 

µαθησιακές δυσκολίες. Μπορεί η δυσλεξία και η διάσπαση (ελλειµµατικής) προσοχής να 

συνυπάρχουν και να είναι βιολογικής και κληρονοµικής αιτίας αλλά έχουν µια κύρια βασική 

διαφορά. Η δυσλεξία είναι µαθησιακής φύσεως ενώ η διάσπαση (ελλειµµατικής) προσοχής 

συµπεριφορικής.  

Όσες µελέτες και έρευνες υποστηρίζουν ότι τα µαθήµατα µουσικής έχουν θετική επίδραση σε 

πολλούς τοµείς, τόσες µελέτες και έρευνες έχουν βρει αντιφατικά αποτελέσµατα. Επίσης, 

ισχυρές αξιώσεις γίνονται και για την µουσικοθεραπεία, η οποία προσφέρει την περαιτέρω 

δυνατότητα ακρόασης µε δυναµικό τρόπο όπου τα άτοµο µπορεί να ακουστεί και να 

παρατηρηθεί σε διαλογικό περιβάλλον. Στη µουσικοθεραπεία ο ενδιαφερόµενος δε διδάσκεται 

µουσική αλλά ενθαρρύνεται να παίξει κάποιο κρουστό µουσικό όργανο και να 

χρησιµοποιήσει τη φωνή του. 

Η Katie Overy αναφέρει τη µουσική σπουδή των παιδιών µε µαθησιακές δυσκολίες ως 

γνωστική και παράλληλα αναπτυξιακή διαδικασία, αφού αποκτούν µουσικές γνώσεις ενώ 

συγχρόνως βελτιώνουν δεξιότητες όπως το συντονισµό, τη συγκέντρωση, την προσοχή και τη 

µνήµη. Είναι κοινά αποδεκτό ότι όπως ένα άτοµο µε ειδικές µαθησιακές δυσκολίες θα 

επωφελείται από τη µουσική εκπαίδευση, έτσι και άτοµα µε ADHD θα αυξάνουν το χρόνο 

συγκέντρωσης που αφιερώνουν σε συγκεκριµένες δραστηριότητες και θα βελτιώνουν 

ταυτόχρονα την αυτοπεποίθηση τους. Η µουσική σπουδή µπορεί να είναι σε θέση να µειώσει 

τις δυσκολίες συγχρονισµού και να έχει θετική επίδραση στις θεµελιώδεις αντιληπτικές 
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δεξιότητες που είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων γλώσσας και βασικής 

εκπαίδευσης. 

Ένα προτέρηµα της µουσικής εκπαίδευσης έγκειται στο γεγονός ότι µπορούν να διαγνωσθούν 

κατά τη διάρκεια του µαθήµατος οι µαθησιακές δυσκολίες που πιθανόν να αντιµετωπίζουν 

αυτά τα άτοµα. Ο Westcombe (2001), επισηµαίνει ότι δύο από τις κυριότερες δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν οι δυσλεκτικοί είναι το σωστό παίξιµο των φθόγγων και στο σωστό τέµπο, 

που οφείλεται στην καθυστέρηση επεξεργασίας πληροφοριών και στην αργή δεκτικότητα 

µάθησης. Παρακάτω παρατίθενται οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι 

δυσλεκτικοί κατά την εκµάθηση της µουσικής και πως µπορούν να τις αντιµετωπίσουν. 

Τα προβλήµατα αίσθησης του χρόνου, του ρυθµού και της αλληλουχίας στη µουσική µπορούν 

να συγκριθούν µε τις δυσκολίες που µερικοί δυσλεκτικοί έχουν στον προσδιορισµό και την 

αντιπροσώπευση των µονάδων της γλώσσας. Ένας από τους λόγους που οι δυσλεκτικοί 

δυσκολεύονται να µάθουν µουσικά κοµµάτια µέσω παρτιτούρας είναι και η δυσχέρεια που 

αντιµετωπίζουν από την κωδικοποίηση των οπτικών συµβόλων (µουσική σηµειογραφία) σε 

φωνολογικά (ακρόαση-αντιστοιχεία των φθόγγων). Στα αντιληπτικά προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι δυσλεκτικοί προστίθεται και η σχετική ανικανότητα διαχωρισµού και 

προσδιορισµού των αλλαγών έντασης και η διάκριση των ηχοχρωµάτων και του τονικού 

ύψους (Beaumont, 1992:13). 

Επίσης δυσκολεύονται στην αναγνώριση σχηµάτων και ρυθµικών µοτίβων, όσο αφορά για 

παράδειγµα τα στα µοτίβα της παρτιτούρας, τις αποστάσεις των διαστηµάτων και τα µοτίβα 

στα πλήκτρα του πιάνου όσο αφορά την µεταξύ τους απόσταση. Η δυσκολία στην 

αναγνώριση µοτίβων και σχηµάτων σχετίζεται άµεσα µε την εξασθενηµένη οπτική δεξιότητα. 

Η οπτική αντίληψη έχει άµεση σχέση µε το διάβασµα και το γράψιµο και κατ’ επέκταση µε τη 

µελέτη ενός µουσικού κοµµατιού σε µια συνηθισµένη παρτιτούρα. 

Σαν αντιστάθµισµα αυτών των µειονεκτηµάτων, πολλοί δυσλεκτικοί έχουν άριστη αίσθηση 

του χώρου. Αναφέρονται περιστατικά δυσλεκτικών που µπορούν να φανταστούν την εξέλιξη 

ενός κτιρίου πριν καν ολοκληρωθεί. Βέβαια δεν λείπουν περιπτώσεις οι οποίες παρουσιάζουν 

χωρική ανεπάρκεια, ιδίως στον νοητικό υπολογισµό αποστάσεων, κάτι που στους 

περισσότερους ανθρώπους συµβαίνει υποσυνείδητα. Κατά συνέπεια, καθίσταται 

προβληµατική η τοποθέτηση του σώµατος σε ένα µουσικό όργανο που παίρνει χώρο (π.χ. το 

πιάνο). Κάνουν περισσότερη ώρα να τοποθετήσουν σωστά τα χέρια και τα πόδια τους λόγω 

της έλλειψης της αίσθησης του χώρου. 
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Περαιτέρω δυσκολίες εντοπίζονται στις µηχανικές δεξιότητες. Οι δυσλεκτικοί, λόγω της 

σύγχυσης των κατευθύνσεων (δεξιά, αριστερά), µπερδεύονται στη σωστή τοποθέτηση των 

χεριών στο µουσικό όργανο µε αποτέλεσµα την αργή εκµάθηση του. Ακόµη, οι κινήσεις των 

δακτύλων είναι διστακτικές λόγω της δυσκολίας στο συντονισµό της όρασης (ανάγνωση 

παρτιτούρας) και της ακοής (ακρόαση). Το ίδιο ακριβώς πρόβληµα εµφανίζουν τα άτοµα που 

παρουσιάζουν δυσπραξία, όπου οι µηχανικές δεξιότητες αυτών των ατόµων είναι φτωχές, µε 

αποτέλεσµα να δυσκολεύονται να ρυθµίσουν τη στάση του σώµατος τους. 

Σηµαντικό ρόλο για την ευκολότερη εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου παίζουν οι ικανότητες 

συγχρονισµού και συντονισµού των κινήσεων του σώµατος, οι οποίες βοηθούν στην 

πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων σε δεδοµένο χρονικό διάστηµα και σχετίζονται άµεσα µε 

τις ακουστικές, µηχανικές και οπτικές δεξιότητες, λόγω του ότι το µυαλό πρέπει να είναι 

σίγουρο για τις εντολές που θα δώσει σε κάθε µέλος του σώµατος για να τις εκτελέσει χωρίς 

κανένα λάθος. Οι δυσλεκτικοί δυσκολεύονται στον ακριβή ή γρήγορο συγχρονισµό και 

συντονισµό, εξ ου και η δυσκολία διατήρησης του ρυθµού. Για παράδειγµα, ο πιανίστας όταν 

καθίσει απέναντι από το πιάνο πρέπει να γνωρίζει αυτόµατα την κίνηση που θα κάνει το κάθε 

δάκτυλο για να βγάλει και τον ανάλογο ήχο. 

Όπως απέδειξαν ερευνητικές προσπάθειες των Overy, Nicolson, Fawcett και Eric (2003), οι 

γρήγορες δεξιότητες συγχρονισµού και ρυθµού είναι τοµείς ιδιαίτερης δυσκολίας για τα 

δυσλεκτικά παιδιά, οι δεξιότητες τήρησης του τέµπο φαίνονται να είναι λιγότερο 

προβληµατικές ενώ δεξιότητες του τονικού ύψους δεν εµφανίζονται ως ιδιαίτερα 

προβληµατικές. Τα µαθήµατα µουσικής βοηθούν στη µείωση των δυσκολιών συντονισµού 

και συγχρονισµού, επιδρούν θετικά στην ανάπτυξη θεµελιωδών αντιληπτικών δεξιοτήτων, 

που µε τη σειρά τους είναι σηµαντικές για την ανάπτυξη γλωσσικών και γνωστικών 

δεξιοτήτων. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον εύρηµα αυτής της έρευνας ήταν ο συσχετισµός µεταξύ της ορθογραφίας 

και της ικανότητας να κρατήσουν σταθερό το ρυθµό ενός τραγουδιού, ικανότητες που 

στηρίζονται ως ένα βαθµό στις φωνολογικές δεξιότητες και στην ικανότητα της κατάτµησης 

των συλλαβών. Η έρευνα προτείνει µουσικές δραστηριότητες βασισµένες σε τραγούδια και 

παιχνίδια ρυθµού, που παρέχουν ένα πολύτιµο µέσο ώστε το δυσλεκτικό παιδί να αναπτύξει 

δεξιότητες συγχρονισµού και γλωσσικές. Ως προς τις γλωσσικές δεξιότητες, έχει υποστηριχτεί 

ότι η χρήση τεχνητών ήχων σε συνδυασµό µε λεκτικούς ήχους µπορεί να οδηγήσει στη 

βελτιωµένη λεκτική αντίληψη (Tallal κλπ, 1996), άποψη µε την οποία συµφωνεί και ο Blythe 

(1998). 
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Προσεγγίσεις διδασκαλίας που µπορούν να βοηθήσουν σηµαντικά στη µείωση αυτών των 

δυσκολιών είναι κυρίως πολυαισθητηριακής φύσεως. Η ιδέα ότι η µάθηση µέσω της 

πολυαισθητηριακής εµπειρίας, δηλαδή µέσω της χρήσης όλων των αισθήσεων, είναι χρήσιµη 

στην ενίσχυση της µνήµης έχει µακρά παιδαγωγική ιστορία. Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση 

είναι ένα «εργαλείο» το οποίο βοηθά τον εκπαιδευτικό στην εξεύρεση διόδων επικοινωνίας µε 

το παιδί. Είναι µαθητοκεντρική, όπου ο µαθητής δεν καλείται να έχει απλά επιδόσεις σε 

κάποια καινούρια µορφή αγωγής και να αποκτήσει βασικές γνώσεις επί διαφόρων θεµάτων, 

αλλά παράλληλα να γνωρίσει τον κόσµο γύρω του και να αποκτήσει επίγνωση των αναγκών 

και των υποχρεώσεων του. Πρόκειται για µια προσέγγιση που προωθεί µια ολιστική αντίληψη 

της µάθησης µε χρήση της όρασης, της ακοής, της οσµής, της γεύσης και της κίνησης, ενώ 

παράλληλα λαµβάνονται υπόψη ο χώρος, ο χρόνος, η επικοινωνία.  

Στην µουσική διδασκαλία, εµπνευστές πολυαισθητηριακών µεθόδων οι οποίες εµφανίστηκαν 

στα τέλη του 19ου αιώνα – αρχές του 20ου αιώνα είναι ο Emile Jacques – Dalcroze και ο 

Zoltan Kodály. Η µέθοδος Dalcroze χαρακτηρίζεται από την Ευρυθµία (Eurhythmics), όπου 

το σώµα εξασκείται, ώστε να µπορεί να εκφράζει µε κίνηση την µουσική παράσταση που 

υπάρχει στο µυαλό. Στοιχεία αυτής της αγωγής είναι η µουσική, ο ρυθµός και η κίνηση. Το 

δεύτερο µέρος της µεθόδου είναι το Solfege, όπου χρησιµοποιείται ένα αµάλγαµα ανάγνωσης 

εκ πρώτης όψεως φωνητικών κοµµατιών, καλλιέργειας της ακοής, θεωρίας, εκτέλεσης και 

φωνητικού αυτοσχεδιασµού όπου όλα αυτά βιώνονται µέσω της κίνησης. Σε αυτό το στάδιο, 

προηγείται η πράξη και µετά η θεωρία, ενώ στόχοι είναι η ανάπτυξη της αντίληψης του 

τονικού ύψους, η τονική ακρίβεια στο τραγούδι, η ανάπτυξη οπτικών ικανοτήτων που 

απαιτούνται για γρήγορη µουσική ανάγνωση και η σωστή θέση και αναπνοή του σώµατος 

κατά το τραγούδι. 

Όπως στην ρυθµική αγωγή, έτσι και στο Σολφέζ χρησιµοποιείται η εσωτερική ακοή, ως µέσο 

επίτευξης του επιθυµητού αποτελέσµατος. Μέσω των αρχών της κίνησης, οι µαθητές 

αποκτούν την ικανότητα να ακούνε ρυθµικά σχήµατα, µελωδικά διαστήµατα, φραζαρίσµατα 

και δυναµικές διαφοροποιήσεις καθώς κοιτούν µια παρτιτούρα Solfege Rythmique ή 

εκτελούν αυτοσχεδιασµό. Την ίδια ακριβώς τεχνική καλούνται να εφαρµόσουν και οι 

σπουδαστές της µεθόδου Sommer. Η µέθοδος Sommer, που ονοµάζεται και διαπαιδαγώγηση 

ή ρυθµική διαπαιδαγώγηση εστιάζει στην κίνηση, στη µουσική, και στη γλώσσα καθώς και 

στις σχέσεις που αναπτύσσονται µεταξύ τους. Οι ασκήσεις γίνονται σε οµαδικό επίπεδο, 

χρησιµοποιούνται απλά όργανα γυµναστικής ή και µουσικής, ενώ σηµαντικός είναι ο χώρος 

και ο χρόνος όπου πραγµατοποιούνται. 
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Στα θετικά στοιχεία των µεθόδων Dalcroze και Sommer εντάσσεται το γεγονός ότι άτοµα που 

διδάσκονται µουσική µε αυτή την µέθοδο, µέσα από τις κινητικές δραστηριότητες που 

χρησιµοποιούν κατά κόρον, “ζουν” την µουσική, δηλαδή τους δίνεται η δυνατότητα να 

βιώνουν τις µουσικές γνώσεις που αποκοµίζουν από το µάθηµα, µε αποτέλεσµα να γίνονται 

πιο κατανοητές, να αποτυπώνονται στην µνήµη και να παραµένουν εκεί για µεγαλύτερο 

χρονικό διάστηµα απ’ ότι µε παραδοσιακές µεθόδους διδασκαλίας. Επίσης, βοηθούν στην 

κοινωνικοποίηση των ατόµων που διδάσκονται µε αυτές, αφού προκειµένου να επιτευχθεί ο 

εκπαιδευτικός στόχος των δραστηριοτήτων σε µια τάξη, πρέπει να συνεργαστούν µεταξύ 

τους. 

Η µέθοδος Dalcroze δεν εφαρµόστηκε µόνο σε τάξεις µε άτοµα χωρίς καµία µαθησιακή 

δυσκολία. Από το 1924, αυτή η µέθοδος καθιερώνεται ως τµήµα της µουσικοθεραπείας και 

χρησιµοποιείται σε ψυχιατρικές και παιδοψυχιατρικές κλινικές της Γαλλίας, της Ελβετίας και 

της Γερµανίας. Μπορεί να βοηθήσει σε σηµαντικό βαθµό άτοµα µε Ειδικές Μαθησιακές 

∆υσκολίες και συγκεκριµένα στην ανάπτυξη της πτωχής φωνολογικής µνήµης. Η Frostig, 

υπέρµαχος της κινητικής αγωγής, εργάστηκε µε παιδιά που παρουσίαζαν µαθησιακές 

δυσκολίες και προώθησε την άποψη της αναγκαιότητας εξάσκησης της οπτικοκινητικής 

αντίληψης ως ύψιστης σηµασίας για τη σχολική εκπαίδευση, καθώς µε αυτό τον τρόπο 

αναπτύσσονται γνωστικές, δηµιουργικές, συναισθηµατικές και κοινωνικές δεξιότητες, 

µειώνοντας παράλληλα συµπεριφορικές διαταραχές. 

Οι δραστηριότητες των µεθόδων Dalcroze και Sommer είναι κιναισθητικής και ακουστικής 

φύσεως και τα αποτελέσµατα αποδεικνύουν βελτίωση της φωνολογικής µνήµης και των 

γλωσσικών δεξιοτήτων των ατόµων που τις εφαρµόζουν. Εκτός από τη βελτίωση της 

φωνολογικής µνήµης, οι µέθοδοι Dalcroze και Sommer µπορούν να βοηθήσουν τα άτοµα µε 

δυσπραξία να ξεπεράσουν τις δυσκολίες που αφορούν τη συνειδητοποίηση, επίγνωση και το 

συντονισµό του σώµατος, την τόνωση και ενδυνάµωση των µυών και τη χωρική 

συνειδητοποίηση µέσω προγραµµατισµού και οργάνωσης των κινητικών µηχανισµών. Στις 

µεθόδους αυτές εµπεριέχονται ποίκιλες δραστηριότητες που συµβάλλουν στην ανάπτυξη των 

κινητικών προτύπων µε εναλλαγές δραστηριοτήτων. Η βελτίωση που επέρχεται µε αυτό τον 

τρόπο είναι ανάλογη και περιορίζεται µόνο από την πεπερασµένη δυνατότητα του παιδιού να 

συλλέγει κινητικές εµπειρίες από την αντιπαράθεση του προς το περιβάλλον. 

Οι Hurwitz, Wolff, Bortnick και Kokas (1975) στο αντίστοιχο άρθρο τους, έδειξαν ότι η 

µέθοδος Kodály µπορεί να χρησιµοποιηθεί ταυτόχρονα ως µέθοδος µουσικής εκµάθησης και 
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ως θεραπευτικό µέσο για παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες. Τα αποτελέσµατα του πειράµατος 

που διεξήγαν µε βάση τις αρχές της µεθόδου, η οποία βασίζεται στο τραγούδι µε έµφαση στις 

ρυθµικές ικανότητες των παιδιών, απέδειξαν ότι η οµάδα που έλαβε µουσική εξάσκηση µε 

την µέθοδο Kodály, παρουσίασε υψηλοτέρα αποτελέσµατα στα τεστ ανάγνωσης από την 

οµάδα που δεν έλαβε καθόλου µουσική εξάσκηση. 

Μια άλλη µέθοδος που στηρίζεται αποκλειστικά στη τραγουδιστική ικανότητα του ατόµου, 

βασίζεται στο οµαδικό τραγούδι και έχει πολλές επιρροές από την µέθοδο Kodály, είναι η      

“Growing with music των Stocks και Maddocks”. Κάθε µάθηµα αποτελείται από ένα ή 

περισσότερα τραγούδια, γραµµένα σε παρτιτούρα που τραγουδιούνται στην τάξη σύµφωνα µε 

το ρυθµό, το τονικό ύψος και τη φόρµα (µορφή). Η ουσιαστική διαφορά µε την Kodály είναι 

ότι η διδασκαλία βασίζεται στη χρήση της φωνής µέσω του τραγουδιού και στην ακρόαση 

ενώ αντίθετα ο Kodály χρησιµοποιεί ανάγνωση µουσικών συµβόλων και χειρονοµίες για την 

αναπαράσταση των φθογγόσηµων. Στην µέθοδο των Stocks & Maddocks, η µουσική 

σηµειογραφία δίδεται µετά την ακρόαση και εκµάθηση των τραγουδιών, ενώ στον αντίποδα ο 

Kodály την παρείχε κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, αφού πρώτα γίνει η εκµάθηση των 

φθογγόσηµων και των ρυθµικών αξιών µε τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω. 

Η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου επιδρά θετικά στην ευαισθησία του εγκεφάλου σε 

ηχητικά ερεθίσµατα, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. Τα 

µουσικά µαθήµατα επηρεάζουν την εγκεφαλική ανάπτυξη πολλαπλασιάζοντας τον αριθµό 

συνάψεων του αριστερού εγκεφαλικού ηµισφαιρίου, βελτιώνοντας την µνηµονική ικανότητα 

ενός µαθητή. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον Burke (2009), επιτυγχάνεται εγκεφαλική διέγερση µε 

ευνοϊκά αποτελέσµατα στην αυτοεκτίµηση των ατόµων µε ADHD. 

Σχετικά µε την εκµάθηση µουσικών οργάνων µπορούµε να παραθέσουµε τις κάτωθι 

συµπερασµατικές σκέψεις. Κατά την εκµάθηση του πιάνου, ο µαθητής µαθαίνει να 

χρησιµοποιεί το κλειδί του ΣΟΛ (στο δεξί χέρι) και το κλειδί του Φα (στο αριστερό), ενώ 

παράλληλα απαιτείται να διαβάζονται τα κλειδιά ταυτόχρονα κατά την εκτέλεση. Επειδή το 

πιάνο είναι πληκτροφόρο µουσικό όργανο και το κάθε πλήκτρο που βλέπει µπροστά του ο 

µαθητευόµενος αντιστοιχεί και µε ένα φθογγόσηµο, µαθαίνει γρηγορότερα τους φθόγγους. 

Για άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες προτείνεται η εφαρµογή των µεθόδων Color Staff 

(Hubicki) και Color Muse (Maxwell-Steer). 

Η Hubicki ζωγράφιζε αντικείµενα στο πεντάγραµµο και το πληκτρολόγιο του πιάνου 

προκειµένου να αναπαραστήσει τις νότες. Τα άτοµα µε δυσλεξία σκέφτονται µε εικόνες παρά 
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µε λέξεις, κι έτσι τους δίνεται η δυνατότητα να κωδικοποιήσουν στο µυαλό τους τις νότες και 

να τις µάθουν πιο εύκολα. Εξίσου σηµαντική είναι η διαπίστωση ότι το Color Staff παρέχει 

ένα πολύτιµο υπόβαθρο για πολλές πτυχές της µουσικής θεωρίας και µπορεί να χρησιµεύσει 

σε όλους τους αρχαρίους ανεξαρτήτως οργάνου. Η χρήση ποικιλίας χρωµάτων και 

χρωµατικών συµβόλων στο Color Staff επιτρέπει στους χρήστες του συστήµατος να 

ανταποκριθούν οπτικά, κιναισθητικά και ακουστικά. Έτσι, ο µαθητευόµενος µουσικός, µέσω 

αυτής της πολυεπίπεδης αναπαράστασης, έχει την δυνατότητα να κατανοήσει την γραπτή 

σηµειογραφία της µουσικής πολυαισθητηριακά και συνεπώς αποτελεσµατικά. 

Η µέθοδος Color Muse (Maxwell-Steer) χρησιµοποιεί παρόµοιο χρωµατικό κώδικα, όπου ο 

κάθε φθόγγος αντιστοιχεί και µε ένα χρώµα. Επίσης, για την εκµάθηση των µουσικών αξιών, 

κάθε µια αντιστοιχεί σε ένα ζωάκι (για τα µικρά παιδιά). Έχει αρκετά κοινά στοιχεία µε το 

Color Staff της Hubiki. Πρώτον, για την εκµάθηση των φθογγόσηµων χρησιµοποιείται 

διαγράµµα ενός πληκτρολογίου πιάνου. Στα διαστήµατα και στις γραµµές του πενταγράµµου 

χρησιµοποιούνται διαφορετικά χρώµατα. Σε κάθε διάστηµα και σε κάθε γραµµή του 

πενταγράµµου αντιστοιχεί και ένα διαφορετικό χρώµα, όπως συµβαίνει και µε τους φθόγγους. 

Η εκµάθηση του πιάνου και γενικότερα όλων των πληκτροφόρων οργάνων απαιτεί τη χρήση 

και των δύο χεριών, γεγονός που βοηθά επίσης στην ανάπτυξη και των δύο εγκεφαλικών 

ηµισφαιρίων δίνοντας τη δυνατότητα βελτίωσης των επιδόσεων σε λεξιλογικές και 

γραµµατικές ασκήσεις, για τις οποίες είναι υπεύθυνο το αριστερό ηµισφαίριο, όπως 

υποστηρίζουν οι Piro και Ortiz σε σχετική τους έρευνα. Από την άλλη, η ταυτόχρονη 

ανάγνωση των δύο κλειδιών µπερδεύει τα δυσλεκτικά άτοµα, ιδίως στα αρχικά στάδια της 

διδασκαλίας, γιατί δεν µπορούν να συγκρατήσουν µεγάλο αριθµό συµβολικών πληροφοριών 

µε ταχύτητα, πόσο µάλλον να διαβάζουν ή και να ακούν ταυτόχρονα τη µελωδία στο κλειδί 

του ΣΟΛ και τη συνοδεία στο κλειδί του ΦΑ. Επειδή η οπτική προσαρµογή που πρέπει να 

γίνει κατά την µελέτη είναι δύσκολη πράξη για ένα δυσλεκτικό παιδί, προτείνεται να 

επικεντρωθεί σε ένα από τους τρείς τρόπους µελέτης ήτοι α) στη µελέτη µέσω παρτιτούρας 

(δεν προτείνεται λόγω των δυσκολιών που έχουν οι δυσλεκτικοί στην ανάγνωση), β) στο 

κοίταγµα των πλήκτρων για να βλέπουν τα δάκτυλα ή γ) να µην βλέπουν ούτε τα πλήκτρα, 

την παρτιτούρα. 

Λόγω αυτής της εγγενούς δυσκολίας υπάρχει και η άποψη ότι προτού τα δυσλεκτικά άτοµα 

µάθουν κάποιο πληκτροφόρο µουσικό όργανο, είναι προτιµότερο να µάθουν κάποιο 

µονόφωνο µουσικό όργανο από την κατηγορία των εγχόρδων ή των πνευστών µουσικών 

οργάνων, όπως το βιολί, φλάουτο κ.α., για να µπορούν να ξεχωρίζουν τη µελωδία ενός 
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κοµµατιού από τη συνοδεία. Από την κατηγορία των εγχόρδων, το βιολί είναι το µουσικό 

όργανο που προτείνεται σε ένα µαθητευόµενο που θέλει να µάθει ένα έγχορδο µουσικό 

όργανο. Τα υπόλοιπα έγχορδα (βιόλα, βιολοντσέλο και κοντραµπάσο) πιθανόν επιλέγονται 

πιο µετά. Όµως, όταν ο µαθητευόµενος επιλέξει ένα από τα τρία έγχορδα της συµφωνικής 

ορχήστρας απαιτείται να ξέρει να διαβάζει τουλάχιστον άλλο ένα κλειδί. 

Συνήθως, στους δυσλεκτικούς οργανοπαίκτες εγχόρδων (βιολοντσέλο και κοντραµπάσο) 

παρουσιάζεται άλλο ένα στοιχείο που µπορεί να προκαλέσει σύγχυση. Για να παραχθεί ο 

υψηλός ήχος, τα δάκτυλα του αριστερού χεριού πρέπει να παίξουν χαµηλότερα (από το τέλος 

του “λαιµού” προς το “σώµα” του βιολιού). Το πιο πιθανό είναι ότι µπερδεύονται στις 

κατευθύνσεις τύπου “πάνω” και “κάτω” επειδή στη διαδικασία παραγωγής ήχου τα δάκτυλα 

πρέπει να µετακινούνται απέναντι και κάτω (οι αποστάσεις είναι µακρινές) ή ένα βήµα προς 

τα κάτω. Είναι πολύ δύσκολο να συσχετίσουν το ύψος (υψηλός ήχος) µε το µέλος του 

µουσικού οργάνου κατά την εκτέλεση. Την ίδια δυσκολία συναντούν και οι οργανοπαίκτες 

πνευστών µουσικών οργάνων (όµποε, κλαρινέτο) που βλέπουν τα δάκτυλα και πρέπει να 

αποµνηµονεύουν τους δακτυλισµούς παράλληλα µε την µελέτη. Επίσης, οι οργανοπαίκτες 

εγχόρδων µουσικών οργάνων, κατά την εκτέλεση ενός µουσικού κοµµατιού, έχουν δυσκολία 

στη ρύθµιση της κλίσης του βραχίονα κατά τη µεταφορά από την µια χορδή στην άλλη. 

Τα ξύλινα και τα χάλκινα πνευστά, όπως κι άλλες κατηγορίες µουσικών οργάνων (χειρός) 

µπορούν να αποτελέσουν µια καλή εναλλακτική λύση έναντι του πιάνου ή ενός εγχόρδου 

µουσικού οργάνου. Όλα τα πνευστά µουσικά όργανα έχουν σταθερή θέση στον δακτυλισµό, 

πρακτική που δίνει µια αίσθηση σταθερότητας που απολαµβάνουν οι πιανίστες σε αντίθεση 

µε άλλα µουσικά όργανα. Ως εκ τούτου, είναι χρήσιµο οι οικογένειες µε δυσλεκτικά µέλη  να 

γνωρίζουν ότι οι δυσλεκτικοί µε φτωχή χωρική δεξιότητα µπορεί να έχουν έφεση στη µάθηση 

µε ξύλινα πνευστά όργανα υπό τον όρο να λαµβάνεται υπόψη ότι η µεταφορά από τη χρήση 

ενός κλειδιού στη χρήση και των δυο µπορεί να δυσκολέψει πάρα πολύ ένα δυσλεκτικό 

µαθητή, ιδιαίτερα στα πρώτα στάδια της µεταβατικής διαδικασίας. 

Τα κρουστά µουσικά όργανα µπορεί να είναι δελεαστικά αλλά ο αυξηµένος βαθµός 

δυσκολίας τους έγκειται στην ανάγκη τήρησης του ακριβούς ρυθµού. Επίσης, παρουσιάζονται 

υπερβάλλουσες πολυπλοκότητες στις γραµµένες για κρουστά όργανα παρτιτούρες και η 

ανάγνωση των ρυθµικών συµβόλων µπορεί να δυσκολεύσει κατακόρυφα την µελέτη των 

δυσλεκτικών ατόµων. Από την άλλη, κρουστά που χρησιµοποιούν µόνο µια γραµµή στην 

παρτιτούρα είναι ευκολότερα στην ανάγνωση και κατά συνέπεια ευνοϊκότερα για άτοµα που 

έχουν αναγνωστικές δυσκολίες. 
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Ωστόσο, οι δυσλεκτικοί είναι αποτελεσµατικότατοι παίκτες κρουστών οργάνων. Οι δονήσεις 

που προκαλούνται κατά την εκτέλεση των κρουστών και συνίστανται στη χρήση των άκρων 

του σώµατος οδηγούν στην εσωτερίκευση του χτύπου, δηλαδή στη βιωµατική ή αλλιώς 

πολυαισθητηριακή µάθηση του θεµελιώδους παλµού ο οποίος εµπλουτίζεται σταδιακά µε 

τους υπόλοιπους ρυθµούς. Εξάλλου, αρκετοί µουσικοί µε δυσλεξία έχουν αναφέρει ότι έχουν 

µάθει τα ρυθµικά σχήµατα χωρίς την ανάγνωση συµβόλων αλλά µε την ακρόαση και την 

επανάληψη. Μια άλλη δυσκολία κατά την εκµάθηση ενός κρουστού οργάνου είναι ο 

συντονισµός χεριών και ποδιών κατά την εκτέλεση. Προκειµένου να υπερκερασθεί, 

προτείνεται ο µαθητής να ξεκινά πρώτα µε την εκµάθηση της ρυθµικής κίνησης των ποδιών 

στα ντραµς, ώστε έτσι να µάθει να συντονίζει τα χέρια και τα πόδια κατά τη διάρκεια της 

εκτέλεσης. 

Ερευνητές που ειδικεύονται στην ενασχόληση µε µαθησιακές δυσκολίες παρατηρούν ότι είναι 

σηµαντικό ένα παιδί να µάθει να τραγουδά σε όσο το δυνατό µικρότερη ηλικία. Το τραγούδι 

είναι η µόνη φυσική φόρµα δηµιουργίας µουσικής. Είναι µια πρακτική που µπορεί να 

βοηθήσει τα δυσλεκτικά παιδιά να ξεπεράσουν τις δυσκολίες τους στη γενικότερη µαθησιακή 

διαδικασία. Με το τραγούδι τους παρέχεται ένα πολύτιµο εργαλείο διάδρασης µε τη µουσική, 

διότι τα βοηθά να αισθάνονται το σχήµα των µελωδικών φράσεων, τους δίνεται ισχυρότερη 

αίσθηση συνέχειας και µουσικής εξέλιξης και τα βοηθά να οξύνουν τη µνήµη, χωρίς να 

απαιτεί την εφαρµογή ενεργοβόρων και πολύπλοκων µουσικοκινητικών δραστηριοτήτων. 

Το τραγούδι προσφέρει στα άτοµα µε µαθησιακές δυσκολίες τη δυνατότητα να µάθουν το 

σωστό χειρισµό, την καλλιέργεια του τόνου της φωνής τους και σωστή άρθρωση. Επιπλέον 

εγγενές κίνητρο για την ενασχόληση µε το τραγούδι είναι ότι τα παιδιά το θεωρούν ευχάριστο 

και πρόθυµα συµµετέχουν σε τέτοιες δραστηριότητες. Ο µουσικοδιδάσκαλος µπορεί να 

εκµεταλλευτεί το γεγονός ότι το τραγούδι είναι αναπόφευκτα οικείο µε τη γλώσσα και πολλές 

φορές απαιτείται από τους τραγουδιστές να ερµηνεύουν κοµµάτια και σε άλλες γλώσσες 

εκτός από τη δική τους, οπότε κάθε λέξη διδάσκεται και µαθαίνεται φωνολογικά (µε την 

ακρόαση). Είναι γνωστό ότι λέξεις που εµπεριέχονται σε µια µελωδία, ή οι αλφαβητικές 

συλλαβές που εµπεριέχονται στον τόνο, αποµνηµονεύονται καλύτερα από ότι σε αντίθετη 

περίπτωση. 

Μια από τις δηµοφιλέστερες µεθόδους, που δηµιουργήθηκαν τον 20ο αιώνα, για την 

εκµάθηση οποιουδήποτε µουσικού οργάνου είναι η µέθοδος Suzuki (Εκπαίδευση Ταλέντου). 

Αυτή η µέθοδος δηµιουργήθηκε στην αρχή για τη διδασκαλία του βιολιού και επεκτάθηκε 

αργότερα σε διάφορα άλλα µουσικά όργανα. Σε αυτή την µέθοδο, προηγείται η ακρόαση και 
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η εκµάθηση ενός µουσικού κοµµατιού προτού ο µαθητής έρθει σε επαφή µε την µουσική 

σηµειογραφία. Όπως στην µητρική γλώσσα, που πρέπει πρώτα να την ακούσει και να την 

κατανοεί το παιδί προτού µάθει να τη διαβάζει και να τη γράφει, έτσι και η µουσική 

σηµειογραφία εισάγεται αφού το παιδί µπορεί να παίζει αρκετά κοµµάτια στο όργανο που 

µαθαίνει. Αυτός ο τρόπος διδασκαλίας έχει θετική επίδραση σε άτοµα µε φτωχή ακουστική 

µνήµη, γιατί µε την επαναληπτική ακρόαση των µουσικών κοµµατιών, εξασκείται η µνήµη 

τους. Η ακρόαση συνδυάζεται µε παρατήρηση, µίµηση, συνεχή επανάληψη και παρώθηση 

από τον παιδαγωγό και τον γονιό, ο οποίος συµµετέχει ενεργά. 

Η φιλοσοφία της µεθόδου είναι ότι όλοι µπορούν να µάθουν µουσική και βασική αρχή της 

είναι η ακρόαση πριν την εκτέλεση. Εξάλλου, στόχος της δεν είναι η παραγωγή 

επαγγελµατιών µουσικών, αλλά να καλλιεργήσει τις ανθρώπινες δυνατότητες. 

Χρησιµοποιείται ένα κύριο ρεπερτόριο, κοινό για όλους τους σπουδαστές της µεθόδου ανά 

τον κόσµο, µε κύριο χαρακτηριστικό των βιβλίων αυτής της µεθόδου να είναι ότι 

απαρτίζονται κυρίως από µουσικά κοµµάτια και όχι από ασκήσεις. 

Μπορεί η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου από κάθε κατηγορία (έγχορδα, πνευστά, 

πληκτροφόρα, κρουστά) να προσφέρει οφέλη, από την άλλη όµως υπάρχουν και δυσκολίες 

κατά τη µελέτη στο εκτελεστικό και αναγνωστικό µέρος της εκµάθησης. Μαθαίνοντας ένα 

µουσικό όργανο, καλό θα ήταν να ληφθούν υπόψη και οι δυσκολίες που θα εµφανιστούν κατά 

την εκµάθηση και να υπάρχει όχι µόνο η θέληση από τον µαθητή για να τις ξεπεράσει αλλά 

και η υποµονή, η κατανόηση και η διάθεση από το διδάσκοντα για να τις ξεπεράσουν µαζί. 

Στην εκµάθηση οποιουδήποτε µουσικού οργάνου, θα ήταν προτιµότερο για τους µαθητές που 

έχουν δυσλεξία και δυσαναγνωσία να µαθαίνουν µουσικά κοµµάτια κυρίως µε την ακρόαση. 

Η παρτιτούρα µπορεί να εισαχθεί στην εκµάθηση αργότερα. Οι νότες του πενταγράµµου στη 

φωτοτυπία του µουσικού κειµένου να είναι αρκετά µεγάλες και ευανάγνωστες ή η παρτιτούρα 

να είναι τυπωµένη σε χρωµατιστό χαρτί. 

Η εκµάθηση ενός µουσικού οργάνου µπορεί να βελτιώσει την οπτική, φωνολογική και 

ηχητική µνήµη και τις µηχανικές δεξιότητες, συνεισφέροντας έµµεσα στην γενικότερη 

εκπαιδευτική διαδικασία. Η µουσική εκπαίδευση ενός ατόµου µε Ειδικές Μαθησιακές 

∆υσκολίες δεν καθιστά απόλυτο ότι αυτό το άτοµο θα ακολουθήσει µια µουσική πορεία. 

Ωστόσο, µπορεί να προσφέρει τη χαρά της µουσικής και το άτοµο να βελτιωθεί σε κάποιο 

βαθµό σε πολλούς µαθησιακούς τοµείς µε αποτέλεσµα να βλέπει τη µάθηση ως πρόκληση και 

όχι ως εµπόδιο που δεν µπορεί να το υπερκεράσει. Όταν αυτά τα άτοµα τυγχάνουν της 
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κατάλληλης αντιµετώπισης από τους µουσικοδιδασκάλους, αποκτούν περισσότερη 

αυτοπεποίθηση και κοινωνικοποιούνται αποτελεσµατικότερα. 

 

 

Προτάσεις 

Στις περιπτώσεις ατόµων µε Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες δεν υπάρχει κανένα όφελος από 

την έµφαση στην παρτιτούρα κατά τη διδασκαλία. Είναι προτιµότερο τα µουσικά κοµµάτια να 

µαθαίνονται µε την ακρόαση, δηλαδή, ο δάσκαλος να παίζει το µουσικό κοµµάτι µέτρο µε 

µέτρο και ο µαθητής να επαναλαµβάνει ή και να υπάρχει συνεχής ακρόαση της σχετικής 

ηχογράφησης. Με την επανάληψη και την ακρόαση, ο µαθητής όχι µόνο θα µάθει 

γρηγορότερα το κοµµάτι αλλά θα το θυµάται για περισσότερο καιρό. Προτείνεται η συνεχής 

ακρόαση του κοµµατιού πριν µπει ο µαθητής στη διαδικασία της εκµάθησης, ώστε να έχει 

επιτευχθεί πλήρως η ακουστική εξοικείωση. 

Μαθητές µε προβλήµατα συγκέντρωσης είναι καλύτερο να αποφεύγουν δραστηριότητες 

µεγάλης χρονικής διάρκειας. Ως µέγιστο προτείνεται το όριο των πέντε λεπτών. Με την 

πάροδο του χρόνου και εφόσον παρουσιάζεται βελτίωση στο χρόνο συγκέντρωσης, µπορεί να 

αυξάνεται σταδιακά η διάρκεια της δραστηριότητας µέχρι πάλι ένα µέγιστο 3 λεπτών. 

Ανεξαρτήτως ύπαρξης ή όχι οποιουδήποτε τύπου µαθησιακής δυσκολίας, προτείνεται ο 

εκπαιδευτικός να εκτελεί πρώτα το µουσικό κοµµάτι πριν το παραδώσει στο µαθητή για 

µελέτη. Στη συνέχεια αν αρέσει στο µαθητή το προτεινόµενο κοµµάτι, τότε ο µαθητής ας 

µελετήσει για αρχή όσα µέτρα µπορεί. Εφόσον ο µαθητής βελτιώνει το χρόνο µελέτης, τότε  

είναι δυνατόν να αυξηθεί σταδιακά ο χρόνος µελέτης ή να επεκταθεί σε άλλα µουσικά 

κοµµάτια. Ως προς την επιλογή ύλης για εξετάσεις, προτείνεται να συναποφασίζουν δάσκαλος 

και µαθητής, ώστε να αναγνωρίζεται το µαθητοκεντρικό υπόβαθρο της αγωγής και να 

λαµβάνονται υπόψιν οι ανάγκες και οι προτιµήσεις του µαθητή. 

Η εκµάθηση φθογγόσηµων είναι αποτελεσµατικότερη όταν γίνεται σε χρωµατιστές 

παρτιτούρες. Το κάθε φθογγόσηµα αντιστοιχεί σε διαφορετικό χρώµα, για παράδειγµα, η νότα 

ΜΙ µε το κίτρινο. Αυτό µπορεί να γίνει και µε την εκµάθηση της ανάγνωσης των φθόγγων στο 

πεντάγραµµο, όπου κάθε γραµµή ή διάστηµα του πενταγράµµου αναπαρίσταται χρωµατικά. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν ένας δάσκαλος µπει στη διαδικασία να διδάξει την ανάγνωση 

φθόγγων στο πεντάγραµµο, κρίνεται απαραίτητο οι φθόγγοι να γράφονται µε µεγάλα 
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γράµµατα σε απαλά χρωµατιστό χαρτί και να µην είναι πυκνά γραµµένοι. Καλό παράδειγµα 

για µίµηση είναι οι µέθοδοι Color Staff και Color-Muse. Αν και βασίζονται σε πληκτροφόρα 

µουσικά όργανα, µπορούν να αποδειχθούν χρήσιµες για ένα τέτοιο εγχείρηµα σε άτοµα µε 

µαθησιακές δυσκολίες. 

Για µικρότερες ηλικίες και όταν διδάσκονται ρυθµικές αξίες ή φθογγόσηµα, ο εκπαιδευτικός 

µπορεί να ζητά από τους µαθητές του να χρωµατίζουν σε µια ζωγραφιά τις φιγούρες που 

αντιστοιχούν στο κάθε φθογγόσηµο ή ρυθµική αξία µε τα αντίστοιχα χρώµατα που θα 

προτείνει ο ίδιος. Κατ’ επέκταση, µπορεί να ζητήσει από τα παιδιά να σχηµατίσουν µε 

πλαστελίνη, να ζωγραφίσουν ή να κάνουν κολάζ µε τα ρυθµικά µοτίβα, τις ρυθµικές αξίες, 

και τα δύο κλειδιά της µουσικής. 

Επειδή αυτός ο τρόπος εκµάθησης είναι πολυαισθητηριακού χαρακτήρα, οι µαθητές θα 

µπορούν να αποµνηµονεύσουν τη φορά της κίνησης κατά το σχηµατισµό των αξιών και των 

κλειδιών και έτσι τα λάθη κατά την αποτύπωση σε χαρτί θα είναι λιγότερα. Απαραίτητη 

προϋπόθεση για τέτοιες δραστηριότητες είναι η αίθουσα µουσικής να διαθέτει πλαστελίνες, 

γόµες, χρωµατιστά µολύβια, ψαλίδια κ.α. Για εξοικονόµηση χρόνου εννοείται ότι ο 

εκπαιδευτικός πρέπει να µεριµνήσει για τον εφοδιασµό των προς χρήση υλικών, καθώς και 

την εξασφάλιση άριστων συνθηκών ως προς την κατάσταση της αίθουσας διδασκαλίας, όπως 

εξοπλισµό (κρουστά όργανα, µεταλλόφωνα, ξυλόφωνα, πιάνο, κασετόφωνο για τις 

ακροάσεις), περιβάλλον κα. 

Εάν το διδασκόµενο όργανο είναι έγχορδο, ο εκπαιδευτικός µπορεί να σχεδιάσει σε ένα 

χαρτόνι τις χορδές του οργάνου και να γράψει τα ονόµατα τους και στη συνέχεια να βάλει το  

µαθητή να χρωµατίσει την κάθε χορδή µε χρώµατα της αρεσκείας του. Με αυτό τον τρόπο θα 

θυµάται καλύτερα το όνοµα της κάθε χορδής. Αντίστοιχα κατά την εκµάθηση ενός 

κοµµατιού, ο εκπαιδευτικός µπορεί να διαµορφώσει ένα σχεδιάγραµµα όπου θα κολλήσει 

αυτοκόλλητα διαφόρων χρωµάτων µε τους δακτυλισµούς, τις κλίµακες και τους αρπισµούς σε 

αριθµούς ή τελείες (Εικόνες 16 και 17). Ο αριθµός για κάθε δάκτυλο οφείλει να είναι 

διαφορετικού χρώµατος. Η διαδικασία προσαρµόζεται εύκολα και σε περιπτώσεις πνευστών 

οργάνων. 
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Όσον αφορά το τραγούδι, θα µπορούσε να εφαρµοστεί το χειροµιµικό σύστηµα του Kodaly 

µε την παραπάνω πρακτική µε τον εξής τρόπο:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 17: ∆είγµα αναπαράστασης δακτυλισµών κατά 

την εκµάθηση κλιµάκων και αλπισµών. Σε αυτή την 

περίπτωση, η γεµάτη τελεία (π.χ. στη χορδή ΡΕ) 

απευθύνεται σε ολόκληρη τη χορδή και η άχρωµη 

τελεία για τη µισή χορδή.  

ΣΟΛ ΡΕ ΛΑ ΜΙ 

1ο  

 

2ο  

3ο  

Εικόνα 16: ∆είγµα αναπαράστασης των χορδών 

του βιολιού. Το σχεδιάγραµµα θα είναι σε 

χαρτόνι, όχι τόσο πυκνογραµµένο όπως το 

παρόν παράδειγµα. 

Εικόνα 18: Χειροµιµική Μέθοδος 

εκµάθησης των φθογγόσηµων 

Kodály. Βασίζεται στο 

χειρονοµικό σύστηµα του J. 

Curwen «Tonic Sol-Fa». Σε αυτή 

την περίπτωση, κάθε χειρονοµία 

που αντιστοιχεί και µε ένα φθόγγο 

να έχει και διαφορετικό χρώµα. 
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Η διδασκαλία κρουστών χρήζει

µπορεί να µεταφερθεί αυτούσια

διαφορετικού χρώµατος στο

επειδή όπως είδαµε συγχέουν

ζωή του ατόµου. Ενδέχεται

διαχωρισµό των εννοιών. 

Η εκµάθηση ή απλά επαφή µε

καλή εισαγωγή για άτοµα µε

Της εφαρµογής των µεθόδων

µουσικού κοµµατιού µε την

κατά την εκτέλεση. Έπειτα

άλλο έντυπο. Έτσι, ο µαθητής

και θα µπορεί να αποµνηµονεύει

αποτέλεσµα να αναπτύσσει την

Εικόνα 19: Παράδειγµα παρτιτούρας

δυσλεκτικού στο βιολί. Τέτοιου

χρησιµοποιηθούν για την εκµάθηση

άλλα µουσικά όργανα. Επίσης κατά

απεικονιστούν και οι δακτυλισµοί
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κρουστών χρήζει διαφορετικής προσέγγισης. Ωστόσο, η

µεταφερθεί αυτούσια ως προς τα ρυθµικά µοτίβα. Η τοποθέτηση

χρώµατος στο κάθε χέρι είναι µια καλή εισήγηση για δυσλεκτικούς

είδαµε συγχέουν τις κατευθύνσεις, γεγονός που έχει αντίκτυπο

όµου Ενδέχεται αυτή η πρακτική να βοηθά τη σταδιακή

 

απλά επαφή µε ένα απλό κρουστό όργανο, για παράδειγµα

για άτοµα µε κινητικές δυσκολίες όπως η δυσπραξία, καθώς

µεθόδου 

παρέχει θετικά

στη σταδιακή

έλεγχο των

την κατηγορία

εντάσσονται

ξυλόφωνο

κ.α. Ο

θεραπευτής

χρησιµοποιήσει

ηχογραφήσεις

ώστε να

αντιδράσεις

παράλληλα

παροτρύνει

ασυντόνιστες

οποίες µπορούν

µε την πάροδο

των µεθόδων που αναφέρθηκαν επιβάλλεται να προηγηθεί

κοµµατιού µε την ακρόαση, την αναπαραγωγή και τη µίµηση

εκτέλεση Έπειτα, µπορεί να ενταχθεί στο µάθηµα η παρτιτούρα

µαθητής θα βασίζεται πρώτα στην ακουστική αίσθηση

αποµνηµονεύει ακουστικά και άλλα µουσικά κοµµάτια

αναπτύσσει την ακουστική του ικανότητα και – εξίσου σηµαντικό

Παράδειγµα παρτιτούρας για τα πρώτα µαθήµατα ενός 

βιολί Τέτοιου είδους παρτιτούρες µπορούν να 

για την εκµάθηση µουσικών κοµµατιών και σε 

όργανα Επίσης, κατά παρόµοιο τρόπο µπορούν να 

δακτυλισµοί. 
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Ωστόσο, η παραπάνω πρακτική 

µοτίβα Η τοποθέτηση κορδέλας 

εισήγηση για δυσλεκτικούς µαθητές, 

που έχει αντίκτυπο στη γενικότερη 

τη σταδιακή διευκρίνιση και το 

για παράδειγµα µαράκες, είναι µια 

δυσπραξία, καθώς η εφαρµογή της 

µεθόδου Dalcroze µπορεί να 

παρέχει θετικά αποτελέσµατα 

στη σταδιακή εξοικείωση και 

έλεγχο των άνω ακρών. Σε αυτή 

την κατηγορία οργάνων 

εντάσσονται επίσης το 

ξυλόφωνο, µεταλλόφωνο, ντέφι 

κ α Ο εκπαιδευτικός ή 

θεραπευτής µπορεί να 

χρησιµοποιήσει και 

ηχογραφήσεις τέτοιων οργάνων 

ώστε να βολιδοσκοπήσει τις 

αντιδράσεις δυσπραξικών ενώ 

παράλληλα δύναται να 

παροτρύνει κινήσεις, 

ασυντόνιστες ίσως στην αρχή, οι 

οποίες µπορούν να βελτιωθούν 

µε την πάροδο του χρόνου.  

επιβάλλεται να προηγηθεί η εκµάθηση του 

και τη µίµηση του εκπαιδευτικού 

µάθηµα η παρτιτούρα ή οποιοδήποτε 

ακουστική αίσθηση του κοµµατιού 

µουσικά κοµµάτια εκτός µαθήµατος, µε 

εξίσου σηµαντικό – να  
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χαίρεται την µουσική. Για να εκτελέσει ένας οργανοπαίκτης οποιοδήποτε µουσικό κοµµάτι, 

κρίνεται απαραίτητο να ξέρει ακουστικά προς τα πού να κατευθυνθεί, ώστε να αναγνωρίζει 

τυχόν λάθη που θα κάνει.  

 

Προτάσεις σχετικές µε τη µουσική εξέταση ατόµων µε Ειδικές Μαθησιακές ∆υσκολίες - 

Συναυλίες 

Αξίζει στο τέλος του παρόντος πονήµατος να διερευνηθούν οι όροι εξέτασης για άτοµα µε 

µαθησιακές δυσκολίες επειδή είναι επιτακτική ανάγκη να ποικίλουν ανάλογα µε την 

περίπτωση. Στις προτεινόµενες προσαρµογές εντάσσεται η αναδιάταξη του κανονικού 

εξεταστικού συστήµατος ώστε το υπό ερώτηση άτοµο να έχει την ευχέρεια επιλογής αν θα 

παίξει τις κλίµακες και τους αρπισµούς µε το δεξί ή το αριστερό χέρι στο πιάνο. Για την prima 

vista (ανάγνωση και εκτέλεση αγνώστου κειµένου), πρέπει να αφήνεται περισσότερος χρόνος 

στο άτοµο µε αναγνωστικές δυσκολίες. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται η φωτοτυπία του 

άγνωστου κειµένου να είναι αρκετά µεγάλη, αραιά γραµµένη (Βλ εικόνα 19).  

∆εύτερη και συναφής πρόταση, µια εβδοµάδα πριν την εξέταση ο µαθητής δέον να κάνει µια 

πρόβα στην αίθουσα εξέτασης ή στο πιάνο της εξεταστικής αίθουσας. Αυτό αποτελεί 

σπουδαία ευκαιρία να εξοικειωθεί µε τον χώρο και το µουσικό όργανο (για τους πιανίστες), 

καθώς θα κερδίσει ακουστική επίγνωση και οικειότητα µε το χώρο. Εναλλακτικά µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για αυτό το σκοπό µια παρόµοια αίθουσα ή όργανο. Επίσης, ενδείκνυται λίγες 

µέρες πριν την εξέταση ο µαθητής να παίξει σε ένα µικρό ακροατήριο που να απαρτίζεται από 

εκπαιδευτικούς ή µαθητές, ώστε ο εξεταζόµενος να αποκτήσει άνεση για την εκτέλεση 

ενώπιον κοινού. 

Σε πιστή εφαρµογή της προηγούµενης πρότασης, πολλοί µουσικοδιδάσκαλοι ενθαρρύνουν 

τους µαθητές τους να συµµετέχουν σε συναυλίες, καθώς έτσι βιώνουν την επευφηµία του 

ακροατηρίου και παροτρύνονται να συνεχίσουν τη µάθηση. Αυτό το εγχείρηµα οφείλει να 

προσαρµόζεται στην ιδιοσυγκρασία του εκάστοτε διδασκόµενου, παρουσιάζοντας το ως 

ευχάριστο διάλειµµα από την µελέτη του ρεπερτορίου των εξετάσεων και όχι ως µια αγχώδη 

και αναπόφευκτη διαδικασία. Για του λόγου το αληθές, η συναυλία µπορεί να έχει τη µορφή 

ντουέτο, τρίο ή οποιοδήποτε άλλου οµαδικού σχήµατος, στο οποίο συµµετέχει απαραίτητα 

και ο εκπαιδευτικός, ώστε να έχει την ευχέρεια να καλύψει τυχόν λάθη ή παραλήψεις εκ 

µέρους του µαθητευόµενού του. 
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Charly Crotchet 

1 beat 

Charly & Quilly 

go dotty 

1 & 1/2 beats 

Quilly Quaver 

1/2 beat 

Semi-Quaver-

saurus 

1/4 beat 

Mummy Minim 

2 beats 

Aunty Dotty Minim 

3 beats 

Granpa Semibreve  

4 beats 


